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Hargnevatest teedest valida tarkust 
President Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi 97. aastapäeval Jõhvi kontserdimajas, 24.02.2015 
 
  Head inimesed siin saalis, kodudes ja kodumaast kaugel. Kõnelen teiega hetkel, mis on eriline mitmel 
moel. Iga aasta Eesti Vabariigi 97 aastat väldanud teekonnas on ainulaadne, ja tee on tagasivaatamiseks 
piisavalt pikk, käänuline ja väärikas. Aga samas teeme me kodanikena just neil päevil valiku järgmiseks 
lühemaks perioodiks, valitsusperioodiks. Paljud on oma valiku juba teinud, ülejäänutel on see toiming veel ees. 
Viie päeva pärast loetakse hääled kokku ja siis selgub, keda me tahame näha Eestit edasi viimas.  

Hea Eesti kodanik, see on sinu valik, sinu otsus, paljude, ja ka minu meelest igaühe kohustus ja hool 
oma riigi eest. Just valimiste tõttu ongi me pilgus praegu rohkem homse ootust kui tagasivaadet eilsesse. Aga 
just seetõttu ma hoidun ka teadlikult parteipoliitilistest vihjetest või soovitustest. Täiskasvanud riigi küpsed 
kodanikud pealegi ei vaja seesuguseid juhiseid. Me vabade valimiste pagas on piisav, et eristada riigimehi 
mängureist, tegijaid lubajaist. Ma loodan vaid, et valikutes ei lasta end juhtida eitusel, sest see pole hea alus 
ühegi otsuse tegemiseks.  

Aga kus siis seisab Eesti anno domini 2015? Kui majanduse seisu ja statistikat uurida, siis enam-
vähem seal, kus paiknes Soome vähem kui kaks aastakümmet tagasi. Muudest "elu edetabelitest" leiame Eesti 
ikka pigem tipu kui põhja lähedalt. Sealt, kuhu põhjusega arvame end kuuluvat ja seda täiesti loomulikuks 
pidades. Vilets koht näiteks palgalõhe või alkoholi tarbimise tabelis peaks meid jällegi kurvaks tegema. Eriti 
põhjusel, et siin paranemist näha ei ole.  

Kuid mitte viinast ega rahast ei taha ma rääkida, küll aga rahust, vabadusest, haridusest ja tõest. 
Täpselt aasta tagasi hakkasid meist tuhatkond kilomeetrit lõunas hargnema sündmused, mis on tänaseks 
paisanud põrmu kogu Külma sõja järgse Euroopa julgeolekuarhitektuuri. Kuidagi teisiti pole Krimmi 
okupeerimist ja liidendamist võimalik tõlgendada. Kui vaadelda neid asju Eesti nurga alt, siis välispoliitilisi 
termineid kasutamata on meie senine seesmine turvatunne löönud kõikuma. Me ajalehtedes ja kodudes 
esitatakse küsimusi, mis pole kõlanud iseseisvuse taastamisest saadik.  

Ukrainas käib sõda, seal hukkuvad iga päev inimesed. Ka praegusel hetkel. See on teist tüüpi sõda, 
mille üks selgelt tõestatud osaline kasutab varjamatult kõige uuemat relvastust, ise seda kõike eitades. Selle 
sõja üks peategelane ongi Vale. Ka Euroopa kordas pea aasta, kõigi tõendite kiuste, et tegemist on 
"separatistidega". Ehk siis George Orwelli aegumatut läbinägelikkust meenutades on rahu taas sõda ja 
vaherahu tegelikult mõrvarlik suurtükituli.  

Demokraatlik maailm on siiani piirdunud sanktsioonidega ja toetanud Ukrainat moraalselt, poliitiliselt 
ja majanduslikult. Ma loodan, et see moraalne selgroog püsib sirgena. Me vajame ka edaspidi kindlust, et 
senine Euroopa konsensus jääb püsima. Sest Euroopa ei pruugi sõda tahta, aga sõda Ukrainas on reaalsus. 
Meie tahtmisest hoolimata.  

Kui minevik on Euroopale üldse midagi õpetanud, siis seda, et järeleandmine tekitab agressoris vaid 
isu uute nõudmiste järele. Chamberlainid toovad rahusõnumeid, aga mitte rahu.  

Kes muu-, kui Eesti-, peaks neid külmi hoovusi paremini teadma? Muu hulgas teadma sedagi, et Eesti 
ja teised Balti riigid ei ole järgmine "Ukraina", kuigi mõnede meelest on praegu moekas nõnda väita. Õnneks 
nad eksivad, täpselt samamoodi nagu vaid aasta-paar tagasi, kui hurjutasid meid väidetavalt alusetute foobiate 
pärast.  

Eesti on kaitstud. Nagu nägime täna paraadil, NATO liitlased on Eestis kohal. Eesti ja NATO 
julgeolek on üks tervik – NATO kaitseb Eestis iseennast. Euroopa ja NATO liitlased on julgeolekuküsimustes 
suuremal üksmeelel kui eales varem viimase veerandsajandi jooksul. Liitlasvägede tulek alliansi piiririikidesse 
on vastus uuele reaalsusele. Eestil on võitlusvõimeline Kaitsevägi ja tugeva kaitsetahtega rahvavägi – 
Kaitseliit.  

Mõne päeva eest kuulsin, kuidas ühe Ukraina rahvaesindaja meelest Eestil lihtsalt vedas. Et saime 
vabaks ja siis kohe NATOsse.  

Aga meie tänased saavutused ei ole meile lihtsalt sülle kukkunud. Ei olnud meiegi ees vilkuvate 
tuledega märgistatud üht ja õiget Arkaadia teed. Hargnevatest teedest oli meil endil tarkust valida see, mis tõi 
meid siia. Sest meie ju teame valusa selgusega: Eesti on meie viimne linn. Mitte midagi ei ole ette määratud. 
NATO-sse ja Euroopa Liitu saamine, nagu ka Vene vägede Eestist väljaviimine oli paljude inimeste sihipärase 
töö tulemus. Selle töö vilju me täna sööme, aga iga päev kasvatame neid koos ka juurde.  
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Iga rahva saatuse, olemise ja tuleviku panevad paika väärtused, millel ühiskond ja riik seisavad. Eesti 
alustalad on kirjutatud põhiseadusesse. Põhiseadus ei ole omaenda huvides kuritarvitamiseks. Juba 1918. aastal 
oma riiki välja kuulutades pandi paika meie riigi demokraatlik olemus, igaühe põhilised, alles hiljem teistes 
riikides omaks võetud vabadused. Needsamad põhimõtted kinnitasime vabadust taastades põhiseaduse 
rahvahääletusel uuesti üle. Meile põhiseadusega tagatud põhiõigused moodustavadki selle vundamendi, mis nii 
paljudele teeb Eesti armsaks, mis teeb Eesti sinu, minu ja me kõigi vabariigiks. See vundament püsib kindlalt 
ka pea veerand sajandit hiljem. Sellele vaatamata, et elu on tohutult muutunud. Et alla 30-sed ei saagi mäletada 
nõukogude okupatsiooni. Et elu oli kaheksa korda vaesem kui Soomes. Et vajasime reisimiseks viisasid. Mil 
NATO ja Euroopa Liit olid küll eesmärgid, ent siiski eelkõige unistus. Et internetti ei olnud. Et troll oli vaid 
liiklusvahend, mitte veebipätt.  

Kui ma aasta tagasi ütlesin, mis meid siia on toonud, see meid enam edasi ei vii, siis mõtte tuum oligi 
just selles. Iga põlvkond peab oma riigi põhialused tänapäevaseks mõtestama. Oma demokraatiat hoides peame 
pidevalt hindama asju, mis töötavad, nagu neidki, mis vajavad kohendamist. Eesti ei tohi korrata teiste vigu, ta 
peaks neist hoopis kasu lõikama. Iseolemise mõte on olla ise, mitte saada kellekski teiseks. Millised on need 
ideed, mis on ehk dogmaks muutunud, mis vajavad värskendamist? Millised ideed on ammendunud? Millised 
ettekujutused riigi ülesehitusest, mis meil taastatud vabaduse tuhinas põlvkond tagasi tundusid 
ainuvõimalikena, on tänaseks saanud takistusteks või lausa probleemideks? 

Ühelt poolt oleme väga edumeelsed ja uhked mõnede asjade üle nagu Skype, e-riik, idufirmad, kellest 
paljud on saavutamas maailmas suurt edu. Aga samas oleme väga konservatiivsed teistes valdkondades, ja 
kinni dogmades, mis kehtisid 20 aastat tagasi. See on paradoks, mille lahendamise ülesande sõnastasin täna 
aasta tagasi. Vastuse annab rahvas. Ja üsna pea.  

Meie kasvav nõudlikkus oma riigi vastu ei tohi muutuda ootuseks, et riik kõike teab ja teeb. Küsigem 
endalt: kas Eesti ühiskond ikka peab olema nõnda suures ulatuses korraldet riiklike käskude ja keeldudega? 
Kas riigi süvenev lapsehoidja- või koguni kasvatajaroll sobib kokku meie põhiseaduse mõttega? Eesti riik on 
rajatud vabadusele, rõhutan, esmajoones vabadusele, õigusele ja õiglusele. Vaadates normaalselt toimivate 
seaduste üha uuesti ja uuesti ümberkirjutamist, üha uute käsu- ja keelunormide lisandumist, üha laienevaid 
järelvaatajakohustusi politseile ja ametnikele, kerkib paratamatult paljude huultele küsimus:kas tõesti oleme 
jõudnud olukorda, kus iga Eestis elavat inimest tuleb igaks juhuks käsitleda kui tõenäolist kurjategijat või 
poolearulist?  

Mulle tundub, et oleme korra tagaajamise õhinas üle pingutanud. Minule meeldib kodanikke ja 
vabakonda usaldav riik palju rohkem. Enamik inimesi on ju vastutustundlikud, nad suudavad ette näha oma 
tegude tagajärgi ja tahavad pälvida kaasinimeste heakskiitu, mitte hukkamõistu.  

Seepärast loodan, et praegu valitav Riigikogu ja järgmine valitsus suudavad ülereguleerimise 
kiusatusele vastu panna. Hoiame oma põhiseadust ja selle vaimu. Hoiame seadusi. Teeme täpselt seda, mis 
tarvis ja jätame tegemata, mida tarvis ei ole.  

Eesti rahvas on hariduse-usku. Me tõesti täiesti siiralt usume, et parim, mida vanemad saavad oma 
lastele pärandada, on hea haridus. Mitte maad, majad, metsad või pangaarve. Kaasaja tähtsaim kapital on 
teadmised ja oskused. Seepärast peab hariduse kvaliteet igal pool Eestis olema ühtlaselt hea, et anda kõigile me 
noortele võimalus pingutada ja saada oma ala parimaks. Kool ei tohi kusagil jääda nõrgaks ei õppija ega kooli 
asukoha, omavalitsuse omavoli või halva juhtimise tõttu. Tegelikult on haridus riigielu küsimus, mitte 
kohaliku elu oma. Vähemalt põhikoolist alates. Eesti riigil oma 1,3 miljoni elanikuga lasub kohustus tagada 
õpetamise ühtlaselt kõrge tase kõikjal ja kõigile. Omavalitsuse suurus või vaesus või otsustajate mugavus 
vabanduseks ei kõlba. Eesti kool peab suutma muutuva maailma ja muutuva ajaga sammu pidada. Sest lapsed, 
õpilased ühtegi muud aega ega teist maailma peale praeguse ei tea. Me elame murrangu ajal. Analüütikud 
räägivad, et kui arenenud riikides praegu kooliteed alustavad lapsed tööle jõuavad, on 40% tänastest 
töökohtadest kadunud või muutunud. Küsigem siis: kas meie kool õpetab piisaval määral homseid oskusi? 
Õpetajate töö väärtustamine, nii palga kui prestiižiga, on endiselt Eesti tuleviku võtmeküsimus. Kui me seda ei 
tee, võime peagi avastada, et meie PISA testide edu on haihtunud. Kui me ei too uusi andekaid inimesi 
õpetama, mida saame teha vaid väärikat palka makstes, seisame lõhkise kõvaketta ees. Aga teadkem sedagi, et 
seal, kus koolisüsteem töötab hästi ja õpetaja tööd hinnatakse – vaadakem kasvõi Soomet –, oodatakse ka 
õpetajalt väga palju. Selle mõtteviisi omaksvõttu ei saa enam edasi lükata. Kogemus kinnitab, et 
ümberkorraldused hariduses kannavad vilja 10-15 aastat pärast nende tegemist. Tegelik muutus algab siis, kui 
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hakkame õpetama õpilasi, mitte õppekavu. Haridus ongi pikaajaline protsess, kaugelt pikem kui järgmise 
Riigikogu koosseisu ametiaeg. Sellepärast ma täna sellest räägingi.  

Ma rääkisin haridusest, sest see on osa sellest, mis viib meid edasi. Vundament on ju olemas. Meil 
tuleb täna siin ka tunnistada, et kogu me rahulolematuse kiuste oleme oma uuel iseseisvusajal tõesti midagi 
suurt ära teinud. Väga suurt. Oleme oma otsuste, elluviidud unistuste ja tööga, igaüks meist, Eestit hästi üles 
ehitanud. Oleme tõestanud, et Eesti on hoolt ja armastust väärt. Võime praegu kindlalt öelda, et oleme 
õppinud, oleme seekord teinud õigesti. Tunnistagem ometi:Teist korda oleme teinud paremini. Meil on, mida 
vajadusel kaitsta, mida hoida ja kalliks pidada. See on meie tõde ja meie õigus. Just tõde ja tegelikkust 
peamegi rohkem austama, rohkem hindama. Tõde. Õigusriik ilma õiguseta on mõeldamatu, aga õigus ilma 
tõeta samuti.  

Kunagi, vist 1988. aastal, lendas just siitkandist, Virumaalt, ühe esimese pääsukesena tärkava 
vabaduse taevasse Viru kolhoosi ajaleht Virulane. Lehel oli sini-must-valge ääris, lehe motoks oli:Tõde tõuseb, 
vale vajub. Tõde õnneks tõusiski. Aga viimasel ajal näeme hoopis, et tõusva hooga tungib peale Vale. See 
õõnestab demokraatiat ja vabaduse alustalasid. Seisame silmitsi olukorraga, kus edukalt pannakse kahtluse alla 
tõsiasju, sündinud fakte ja empiirilist tõde.  

Meile antakse teada, et sellist asja nagu Tõde polegi olemas. Et kõik on suhteline, kõik versioonid 
võrdväärsed. Toon traagilise näite mullusest suvest, kui avalikkusele hakati pakkuma variante Malaisia 
reisilennuki MH17 huku põhjuste kohta.Variant A) Vene rakett,B) Ukraina hävitaja,C) et reisijad olid juba 
enne surnud ja lennuk pandi Ukraina kohal plahvatama,või UFOd tegid. Väidetakse, et kõik on võrdväärsed 
"tõed" ja küsitakse: kes oleme meie, et otsustada, milline tõde on teisest tõesem?  

Valgustusajastu algas pärast seda, kui loodusteaduste senikestev võidukäik lõi kõikuma jumaliku 
absoluutse tõe. Just siit, sajandeid kehtinud piiblidogmade ja pelgalt Aristotelese autoriteedile tuginenud 
seisukohtade kummutamisest, tuli ka mõistmine, et inimene ise avastab tõe. Seda ei anta kusagilt ülevalt, tõde 
saab – ja niipalju kui võimalik – tulebki tõestada. Sellest kasvas välja arusaam, et kuningatel ja tsaaridel polegi 
valitsemiseks jumalikku õigust. Alternatiivina kerkis idee, et hoopis rahval on õigus, mis peegeldub just 
sellepärast ka meie põhiseaduses: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima 
riigivõimu kandja on rahvas. Ehk lihtsamalt, tõe võidukäigust pimeda usu üle kasvasid välja meie kaasaegse 
demokraatia põhimõtted. Kaasaegne lähenemine on laiendanud Tõe mõistet. Väites, et on mitu tõde, mitte 
ükski neist pole parem kui teine. Intellektuaalselt huvitav ja väga läänelik idee, ent kui see rakendada 
autoritaarse vihkamiseideoloogia vankri ette, muutub see ohtlikuks, eriti kui seda toetab jõud. Kui me ei 
püüdle Tõe poole, siis avastame et oleme taas keskajas, kus tõde anti ülalt, jõudu kasutades. Siis omab vaid 
Jõud Õigust. 

 Ja just seda me täna Ida-Ukrainas näemegi. Hüva. Tõdesid võib tõesti olla mitu ja sageli ongi. Aga 
kaitsekilp teadlike valede ees peab püsima jääma. Või nagu Karl Popper kunagi sõnastas: me ei saa tõde 
tõestada, ent saame tõestada, kui miski on vale. Sestap ongi äärmiselt tähtis, et meedia ei lõpetaks tõeotsinguid 
ja tugineks faktidele. Ja siin ma kiidan Eesti ajakirjandust. Televaatajad, internetijälgijad ja lehelugejad on 
kindlasti tähele pannud, et sedapuhku on Riigikogu kandidaadid palju suurema tule all kui varem. Nõudlikkus 
nende vastu on kasvanud, ainult ilusa jutu ja tühjade lubadustega enam keegi kaugele ei jõua. 
Valimiskampaania professionaalne kajastamine teeb meie demokraatia tugevamaks, see arendab Eestit 
ühiskonna ja riigina.  

See toob mind tagasi kõne alguse juurde:valimistel annavad kodanikud Riigikogule ja valitsusele 
suuna kätte. Inimestena teeme me päevast päeva neid otsuseid, mis annavad meie elule suuna. Me ise saame 
otsustada ja me otsustamegi. Aga ainult seniks, kui me kasutame seda õigust, mille iseseisev demokraatlik 
Eesti on meile andnud.  

Hea Eesti rahvas, teie hääl ongi riik. Teie hääl on valituile korraldus. Valige! Keda, on teie 
maailmavaate ja südametunnistuse küsimus. Valige! Teie hääl ongi demokraatlik riik.  

Täna, täpselt 50 aastat tagasi 24. veebruaril 1965, pani suur eesti kirjanik Karl Ristikivi oma 
päevaraamatusse kirja järgmised read: Vabariigi aastapäev. Vaevalt olen saanud sellele mõelda. Mis mul 
sellest – kas see oli minu vabariik? See sai selleks alles siis kui seda enam ei olnud.  

Pool sajandit hiljem mõtlevad paljud kodudes, laua ümber või istudes üksi samamoodi: kas see on 
minu vabariik? Minu vastus on: See on sinu ja minu vabariik. Igaühe Eesti Vabariik! Kui nii, siis ei pea 
vanduma ennast või saatust,siis on Eesti tõesti meie vabariik,siis jääb ta kestma.  

Elagu. Elagu Eesti! 
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Kaugel kodupinnast — EW 97 
                       

Esitatud 18. veebruar 2015.a. Vancouveri Eestlaste Pensionäride Ühingule - „Kuldne Klubi“ 
  
Kallid kaasteelised! 
     Lähenev Eesti Vabariigi 97. sünnipäev heiastab taas mõtteid lapsepõlve Kodu–Eestist, toob mälestuste 
loori alt välja ümberasumise värvikirevad sündmused ning paneb küsima Eesti Vabariigi tuleviku ning 
siinse Lääneranniku eestlaskonna käekäigu kohta.  Iga üksiku lugu selles narratiivis on kordumatu ja 
tähtis. Elu elatakse ainult üks kord ning kordamise võimalust ei tule. Seepärast tuleb erilise tähelepanu 
alla tõsta inimene ise — kes ta on ja mis tema ülesanne peaks olema.  
     Et käesoleval  aastal küll meie kalli kodumaa 100–ndat juubelit veel pühitseda ei ole, asendab seda ühe 
teise, meie rahva vaimujõu ajaloo suurkuju meelde tuletamise vajadus, sest et tema maise elu lõpu 
daatumist 2015.a. 1. septembril just nimelt 85. aastat mööda saab. Selle mehe elukäigust oli Jaan 
Tõnissonil 4. septembri 1930.a. Postimehe veergudel järgmist ette tuua: „Kui tema aastat kolmkümmend 
tagasi noore üliõpilasena vaatepiirile ilmus, siis võitis tema otsekohe vanema kaaslaste sisemise huvi ja 
poolehoiu. Nooremad kaaslased armastasid teda tema haruldaselt sõbraliku loomu, lõpmata 
heasoovlikkuse ja haruldase peenetunde tõttu.“1  
      Kui lisada juurde, et selle mehe surmaga jäi pedagoogika õppetool Taru Ülikoolis vakantseks ja 
kohale sobivat isikut ei leitudki, siis paistab seni mõistatuse esitamisena kulgenud tänane sissejuhatus 
saavat vastuse iseenesest, sest ei ole kedagi muud välja tuua kui esimese eestikeelse gümnaasiumi 
ellukutsujat ja juhatajat, esimest Eesti Vabariigi haridusministrit ning esimest eesti soost Tartu Ülikooli 
rektorit ja kuraatorit Peeter Siegfried Nicolaus Põld’u, kelle tähelepanuväärsuse juures üldises kontekstis 
peatuda tahaksin.  
     Esimesel rahvahariduse kongressil, mis 7.–9. aprillini 1917 koos istus, sõnastas Peeter Põld inimeseks 
olemise alused, mis mõistis inimest kui tervikut: „Meie kooli keskkohal peab seisma meie […] inimene 
kõigi oma püüetega, paleuste ja võitlustega. Ei tohi siin ainuüksi teadmistele, teadusele maad anda. […] 
peab aset olema koolis kunstile kui inimese ilutunde avaldusele, […] peab eluõigust olema religioonile, 
kui inimese kosmilist vahekorda määravale, elule sihi ja mõtet andvale jõule. […] Töö, käsitöö, ülepea 
käetegevus, seni põlatud ja halvaks peetud, seisku aukohal kui lapse loomule kõige vastavam 
eneseavaldus, kui rahva elu ja olemise aluspõhi.     
     Küsimus inimese tähenduse ja olemise kohta on alati olnud arutlust vääriv teema, seda eriti kristlike 
teoloogide ja ilmalike teadlaste vahel. Teoloogid väidavad, et inimene ei ole määravalt materiaalne 
olevus, vaid Jumala näo järele loodud olend ning seetõttu omab lisaks kõigele ka maapealset elu ületavat 
loomust. Kuigi mitte kõik teadlased ei nõustu teoloogidega, jaatavad siiski mõningad neist inimestele 
omaseid materialistlikke ja saatust ette määravaid vaateid. Niisugused teadlased kujundavad teadusest 
endale religiooni ja peavad ainuüksi keskkonda inimlike asjade põhjuseks ja kontrollijaks. Säärane 
vaatekoht on opositsioonis piibelliku arusaamisega inimese vastutusest ühiskonnas, isegi kui on olemas 
selged mõjutused ümbritsevast keskkonnast. Kristlikust perspektiivist tuleb pigemini eeldada inimese 
jumalanäolist olemist, mis sisaldab endas nii ülemaise kui ajaliku mõõtme ja pakub teadusele laiemas 
teoloogilises taustsüsteemis oma kohta.   
     Tartu linna elust võttis Peeter Põld osa linnavolikogu juhatajana, riigi elust aga Riigikogu liikmena. 
Argielu kohustuste kõrval oli tema alatiseks paleuseks eesti inimese, eriti sirguva noorsoo, aatelise 
puhtuse, võiks öelda isegi ’täiuslikkuse valemi’ väljatoomine. Ei kusagil mujal kui just järjekordsel 
rahvusliku  kasvatuse kongressil 2.–3. jaanuaril 1927.a. Tartus sõnastas Peeter Põld oma kreedo: „Seda 
elusisu, neid aateid ei tarvitse me ei tea kust otsima minna; kanname enestes neidsamu põhivastuolusid, 
peame samu põhivõitlusi, mida on pidanud inimesed tuhanded aastad enne meid ja peavad praegu teised 
rahvad meie kõrval: kas kirgede rahuldamine nautimiseks või enesevalitsus vaimse olemise üleolekus; kas 
kõlbeline kohustus või kõlblus ilma kohustuseta; kas kristlus, paganlus või absoluutne agnostitsism; kas 
kunst kunsti pärast või kunst kogu inimliku olemise väljendusena; […]  Sellistest küsimustest ei tohi me 
mööda minna, sest just nende lahendustest sõltub meie rahvuslik tulevik, meie ajaloo kujunemine.“   
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     Võib vaid imetleda hr. Põllu pühendumust oma rahvale juba varasest noorusest peale, kuigi 1898.a. 
peale Narva poisslaste gümnaasiumi lõpetamist ahvatles sealne vene keele õpetaja Peetrit, et selliste 
suurte vaimuannetega noormees nagu tema peaks Peterburi juristiks õppima minema, avaneks hiilgav 
karjäär. Noormees keeldus nii sellest kui ka Eesti Vabadussõja ajal tuttava pangamehe soovitusest eri 
rahade kursivahetustega hea äri teha, kuna „Ma ei taha seda, mida ise oma isikliku tööga pole teeninud,“ 
oli Peetri lühike ja sirge vastus.  
     Pärast kümmekond aastat Eesti riigi haridusvagude kündmist pidi väsimatu Peeter Põld taas ja taas  
tunnistama ühe pedagoogika–välise fenomeni, millel ent vintsked ja sügavad juured on, nimelt alkoholi 
väsimatut laastavat mõju Eesti riigi eksisteerimisele. Kui statistiliste arvutuste kohaselt tuli 1913.a. iga 
Eesti– ja Liivimaa kubermangu inimese kohta 6,2 liitrit 50%–list viina, siis olid numbrid noore Eesti riigi 
alguses 1921.a. juba 7,3 liitrit viina iga elaniku kohta. Niisuguste arvude nägemine ei lasknud 
haridusmehel mitte vaiki olla. Põld kirjutab: „Väga tõsine on aga kõige selle juures asjaolu, et viin on see, 
mis meil aitab oma eelarveid tasakaalu viia. Raha saamine viina kaudu on hõlbus, kuid teeb 
ükskõiksemaks uute teede otsimise vastu. Meil võetakse kõiki neid nähtusi alles väga kergelt. Me 
uputame oma kohusetunde joogiklaasi. Mida varem me viinale piirid paneme, seda parem meile. Jätkem 
mängimine kurjaga. Lahti alkoholist meie riigi ja rahva tuleviku pärast!“  
     Suure töökoormuse all õhkas Peeter Põld sageli palvena, et „peaks veel tervist hoidma, sest lapsed 
alles väikesed,“  kuid et see palve hoopis iseäralikuma tegelikkuse kuju võttis, ei olnud tollal ühegi 
inimhinge teada siin ilmas. Kui 1930.a. septembris Peeter Põllu elutee pikalt kulgenud raske haiguse 
tagajärjel lõppes, oli Helmi Põllule ja lastele rahulikke päevi veel 10 aasta jagu ees. Palve mõju oli 
tõepoolest pikk, sest alles pärast Teise maailmasõda lõppu võtab lesk Helmi Põld selle lastele saadetud 
kirjades kokku nii: „Ma tänan Jumalat, et teie isa ei tarvitsenud kogeda eestlaste saatust Teise 
maailmasõja ajal. Teie pärast oleks ta tahtnud veel vähemalt 10 aastat elada, kuid need 10 aastat me 
saimegi elada rahus…“  
     Võib oletada, ja see pole kaugel tegelikkusest, et Suure Põgenemise laineil Läänemaailma jõudnud 
pagulaste esimene mure oli toidu lauale saamine. Mõnikord oli kaasandena traagikat rohkemgi, kui 
soovinuks, ent siiski paistis iga homne päev  parem kui eelmine. Siina Kembi kirjutab oma mälestustes: 
„[…] mõne reaga meie esimesest jõuluõhtu–söömaajast Lilla Rätöl aastal 1944. […] küpsetasin ahjus 
kartuleid ja segasin kastmeks väikesesse kaussi soolvett. Istusime lastega ümber laua ja sõime hea isuga 
maitsvaid kartuleid. Ja ma ei usu, et kellelgi teisel oli suurem jõulurõõm ja –valgus toas kui meil.“  Küll 
ütleb tarkussõna, et külaleib pidavat magus olema, ent eestlasele omast toitu ja eriti selle lõhna igatseti 
aastaid, enne kui midagi muud üle ei jäänud, kui just ise see „Kodu–Eesti“ siia maale paika panna. 
Vancouveri Eesti Seltsi häälekandja „Läänekaar“ 1955.a. märtsikuu number tähendab seejuures tabavalt, 
et Saksamaal läks toiduks kõik, mis hamba all ei karjunud, aga Soomes söödud kalapead, puurod 
(pudrud) ja vihanneksed (salatid, juurviljad) ajasid „seedeministeeriumi“ õhku täis, nii et mõtted ainult 
seapeki ümber tiirlesid. Rootsis oli pagulastel süüa laialt, kuid verekäkid, leib, juust, hapukurgid, supid ja 
praed olid ühtviisi magusad. Kanada pakkus saabujatele hoopis „kuumi koeri“ (hot dog), hamburgereid, 
„fish and chipsi“ ja Coca Colat. Tsiteerin: „Hädaga toodi koju puuastjas, telliti Torontost hapu leiva 
hakatis ja pereema hakkas ise küpsetama. Tulemused ei olnud aga kuigi stabiilsed. Pahatihti istus leib 
nagu kivi kõhus ja südame all käisid kõrvetused. […] Esimeseks pääsukeseks oli „leivavabrik.“ […] Nagu 
perenaistel kodus, läks ka pagaril mõni tegu „aia taha“ ja ei tahtnud siseelundeid läbida õige kiirusega ja 
korrektsusega. […] Ei läinudki aga palju aega, kui leib tuli täitsa leib ja järgnes peenleib ja muud 
peenemad sordid.“   
     Kui mõnda ega pärast kodumaalt lahkumist veel usuti, et paari–kolme aasta pärast saab kodukanti 
naasta, siis 1949.a. Kodu–Eestis toime pandud küüditamine ning uute võimuorganite tegevus kustutas 
selle lootuse õige pea. Iga päev võõrsil tõi selgust, et inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid ka aadetest ja 
usust. Sümboolselt öeldes, et mis Peeter Põllul juristi hiilgava karjääri osas Peterburis tegemata jäi, seda 
võttis ette Arthur Jung, kes 1910.a. Moskva Ülikooli juristina lõpetas, nii väidab Vancouveri Eesti Seltsi 
häälekandja „Läänekaar“ 1954.a. detsembrikuu numbris, „et vanahärra Jung pühitses sel aastal  77. 
sünnipäeva“ . Lihtne arvutus näitab, et Arthur  Jung oli vaid üks aasta Peeter Põllust vanem ja võis 
tõepoolest Moskva Ülikoolis õppida, kuigi nii Eesti biograafiline andmebaas ISIK 
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(http://www2.kirmus.ee/biblioserver/isik/index.php?id=979) kui eestikeelse Wikipedia advokaatide loend 
seostab teda enamalt jaolt siiski Eestiga ning nimetab tema õigusteadusliku hariduse saamise kohaks 
Tartu Ülikooli (http://et.wikipedia.org/wiki/Artur_Jung) ja aastanumbriks 1910. (langeb kokku 
Läänekaares avaldatuga).  
     Olenemata viidete lahknevusest ja lahus eelnevast vajab siiski esiletõstmist Arthur Jungi põhimõte, 
mis minu arvates ei kaota oma aktuaalsust mitte kunagi, eeldusel, et rahvast ennast piisaval määral 
tingimuste täitmiseks olemas on:“ Rahval on siis elu mõtet, kui temal on iseolemise jõud. Kui temal on 
oma keel, kirjandus, kunst, ühingud jne. Rahvas on kõige kõrgemale edutipule jõudnud, kui temal on oma 
iseseisev rippumatu riik. See kõik oli meil lühikesel iseseisvuse ajal. Kuigi maa–ala on kaotatud, ei ole 
riik veel kadunud. Riik kestab rahva teadvuses, mälus, tahtmises ja õigeksvõtmises igavesti edasi. Ka riigi 
endised organid on alles. Peaasi, et meie neid tunnistame ja õieti korraldame. […] Meie põhiseadus ei ole 
kaotatud vaid on kehtiv. Seadus võib kaduda kui ta on rahva poolt valitud esinduse kaudu kaotatud või 
asendatud uuega. Ükski teine vägivaldne võim ei saa kehtivat põhiseadust kaotada ega uuega asendada.“   
     Nii on see kestnud siiamaani. Eesti taasiseseisvumise järgses protsessis 1992. aasta 28. juuni 
rahvahääletusel vastu võetud põhiseadus jätkas järjepidevust, mille vägivaldset katkestamist 1938. a. 
põhiseadus Eesti aja ajutise lõppemise näol üle pidi elama. Ei mitte midagi muud kui just inimesest ja 
tema püüdlusist on kirjaread Eesti Vabariigi Põhiseaduses, mille preambula põhiosa on samasugusena 
püsinud  1920. aastast saadik: „Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis 
on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. 
veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule 
ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab 
tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade – võttis Eesti rahvas 1938. aastal jõustunud 
põhiseaduse § 1 alusel 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse.“  
     Alustades tänase ettekande sissejuhatuses mõningase sümboolse kahetsusega, et meil veel Eesti 
Vabariigi 100–ndat sünnipäeva pühitseda ei ole ja teatava asendusena Peeter Põllu 85–ndat surma–
aastapäeva peame meelde tuletama, saagu Eestimaa aatemehe lausungite kontekstis siiski meenutatud, et 
juba mitmeid aastaid kerkib Kodu–Eesti meedias aeg–ajalt üles teema Eesti uuesti mõtestamisest, ehk 
siis: kes me oleme ja kuhu suundume.  
     Pärast Eesti saamist Euroopa Liidu liikmesriigiks ja liitumist Põhja–Atlandi sõjalise blokiga NATO  
said 1990–ndate alguses valjult välja hõigatud eesmärgid täidetud ning nende tagant uusi väljakutseid ei 
paistnud. Endi seatud eesmärke polnud ammugi silmapiiril. Mida siis teha? 
     Eesti tuleb uuesti sõnastada. Tuleb seda uuesti teha, taas Euroopas tagasi olles; tuleb seda uuesti teha, 
taas meenutades 25 aasta tagust aega, kui Euroopasse minemisest jälle rääkima hakati; tuleb seda uuesti 
teha, sest Eesti maapiirkonnad on inimestest hõredaks jäänud ning laialt levinud joogiks on jälle saanud 
viin. Ei ole selles vist midagi põrutavalt uut, kui enne eelseisvaid Riigikogu valimisi meenutada Eesti 
tähendusest Euroopas eestikeelse ülikooli ellukutsuja ja selle esimese rektori Peeter Põllu sõnavõttu 20. 
mail 1929.a. üleriiklikul emadepäeval: " [...] Oleme "Euroopasse minnes", nagu sellest 25 aasta eest 
kõnelema hakati, kaotanud palju oma põlistest elu alustest ja oleme selle asemel sealt toonud ühes 
mitmesuguste paremustega rohkesti pahesid, kultuurhaigusi, mida pimedas arusaamatuses tihti ülistatakse 
suure edu saavutustena [...] Ainult suuremat vabadust, kõiksugustest kõlbelistest, usulistest, õiguslikest 
kohustustest ja kitsendustest nõutakse veel, et takistamata nautida seda, millele meelitavad ihad ja 
kutsuvad loomutungid. Ja seda püütakse õiguskorras vastavate uuendustega saavutada, mis eriti 
suguelulistes vahekordades [...] piirid laiemale peavad nihutama.“   
     Justkui ajaratas oleks seisma jäänud või Peeter Põllu vaim uuesti elustunud, nii kaasaaegsena mõjub ta 
sõnum. Ikka üha jälle peab inimene eneses revisjoni tegema, et aru saada oma kohast elus ja seada 
edasiminekuks suunda. Täna, 18. veebruaril algav paastuaeg ja sageli paastuaja sisse jääv Eesti Vabariigi 
sünnipäev peaks inimese vaimlise palge korrastamist iseäranis rõhutama. Kui seda üle kanda riiklikule 
mõõtmele, siis poleks liig, kui sõnastada J. F. Kennedy kõnest kuulsaks saanud tsitaat Eesti ja tema 
inimese jaoks uuesti: „Ära küsi, mida riik saab teha sinu heaks, küsi, mida sina saad teha riigi heaks!“  
     Kallid kaasteelised, palugem õnnistust selle riigile ja maale, mida armastame! Head Eesti Vabariigi 97. 
sünnipäeva!          Algur Kaerma 
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                                                Vancouveri  Peetri  Koguduse 

                                         TEATED 
_______________________________________ 
 
Õpetaja Algur Kaerma    
Tel. 604-323-9930    
Cell 604-314-4220   
algur.kaerma@gmail.com                                                                                                                                        

6520 Oak Street     
Vancouver BC  V6P 3Z2  
Tel. 604-263-1802                                                                                           

Milvi Puusepp – esinaine  
tel. 604-542-0668  woodsmit@shaw.ca 
Armas Kivisild  – abi   
Tel. 604-987-9418      .                                                                      

                               
                                         Paastuaeg  märts – aprill 2015 
 

Pühapäev 01. märts kell 11.00 ilma armulauata 
Pühapäev 08. märts kell 11.00 armulauaga 
Pühapäev 15. märts kell 11.00 ilma armulauata 
 Jutlustab BC Sinodi piiskop Gregory Mohr 
Pühapäev 22. märts kell 11.00 ilma armulauata 
Pühapäev 29. märts kell 11.00 armulauaga 
  Palmipuudepüha 
Reede 03. aprill kell 11.00 armulauaga 
  Suur Reede 
   

 
 

Ülestõusmisaeg  aprill — mai 2015 
 

Pühapäev 05. aprill kell 11.00 ilma armulauata 
  1. Ülestõusmispüha 
Pühapäev 12. aprill kell 11.00 ilma armulauata 
Pühapäev 19. aprill kell 11.00 armulauaga 
Pühapäev 26. aprill kell 11.00 ilma armulauata 
Pühapäev 03. mai kell 11.00 ilma armulauata 
Pühapäev 10. mai kell 11.00 armulauaga 
  Emadepäev 
Pühapäev 17. mai kell 11.00 ilma armulauata 
Pühapäev 24. mai kell 11.00 armulauaga 
  1. Nelipüha 
Pühapäev 31. mai kell 11.00 ilma armulauata 
  Kolmainupüha 

 
Õpetaja Algur Kaerma kõnetunnid toimuvad kokkuleppel õpetajaga. 

Haigete külastamine vastavalt lähedaste soovil. 
Aja kokku leppimiseks palun helistada  cell tel. 604-314-4220 
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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 

 
 

 
Vaiksel Laupäeval, 4.aprillil, kell 19.00– Ülestõusmispüha öine jumalateenistus.  
Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre. 

 
 

* Kõik teretulnud * 
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Pastor REV. MARGUS MÄEMETS  Tel. (604) 436-0344; e-post: margus.maemets@gmail.com  
 
 

KEVAD ja ÜLESTÕUSMISPÜHAD  AD 2015 
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUSES 

1645 North Grandview Highway. 
 
 
Esmaspäeval, 23. märtsil   Naisringi koosviibimine kell 19.00 
 
Pühapäeval, 29. märtsil    Palmipuudepüha jumalateenistus kell 11.00  
       
Reedel, 3. aprillil    Suure reede jumalateenistus kell 11.00 
      Laulavad Pille ja Margus. Leivamurdmine. 
 
Pühapäeval, 5. aprillil     Ülestõusmispühade jumalateenistus kell 11.00    

Muusikaline erikava. 
 

 
NB! Seoses kiriku peasaali remondiga toimuvad ajutiselt kõik jumalateenistused alumises saalis 
sissepääsuga tagant uksest. Remondi lõppemisel ja peasaalis jätkamisel muutuvad tõenäoliselt 
jumalateenistuste kellaajad. Palume jälgida teateid. 
 
 
„Ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles 
äratatud. “ (2Kr 5:15) 
 
 Õnnistatud Ülestõusmise pühi! 
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Kaunis pühapäevane pärastlõuna Vancouveri Peetri koguduses 
Pühapäeval, 18. jaanuaril 2015 toimus Vancouver’i Peetri kirikus pidulik jumalateenistus, 

mil oma teenimise perioodiks õnnistati koguduse peale õpetaja Algur Kaerma. Kell näitas kaks 
pärastlõunal, kui hakkasid saabuma esimesed kirikulised, kaugemad ikka kõige enne. Et 
tavapärasest pühapäeva jumalateenistuse kl. 11–sest ajast oli seekordne kohtumine hilisem, olid 
püsi–kirikulised  enne lõunat juba ukse taga käinud, ent siiski taaskord tulnud. Mõned ehk ei 
hakanud lisasõitu enam ette võtma. 100–kohalisest kirikusaalist oli meeldivalt üle poolte 
istekohtadest täidetud.  

Täpselt pool kolm alustas organist dr Robert Batt oreli eelmänguga ning nõukogu 
abiesimehe hr Armas Kivisilla juhtimisel sisenes protsessioon kirikusaali: ühes kohale seatava 
vaimulikuga kaheksa Suur–Vancouveri praostkonna ametivenda– ja õde, viimasena praost Lori–
Anne Boutin-Crawford.  
      Kohale seadmise talitus oli iseseisva osana seatud pärast jutlust. Esmalt tuli kandidaadil 
vastata jaatavalt „Jah, tahan ning palun selleks Issanda abi“ praosti esitatud neljale küsimusele: 
esiteks Jumala kutsest koguduse kaudu; teiseks jutlustamise ja õpetamise puhtusest ja vastavusest 
Luterlike Usutunnistuskirjadele ning Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku seadustele; 
kolmandaks Pühakirja usinast õppimisest, koguduse toitmisest Jumala sõna ning pühade 
sakramentidega ning isikliku elu eeskujuga koguduse ees käimisest; ja neljandaks Jumala 
armastuse nähtavaks elamisest argielus. 
      Seepeale küsis praost Lori–Anne 
Boutin-Crawford koguduselt, kas ollakse 
uut õpetajat nõus vastu võtma ning kas 
tema eest palvetatakse, ollakse abiks ning 
austatakse teda selle ameti tõttu, et kõik 
toimuks rahus ja ühtsuses Kristuse pärast. 
Vastus oli ühehäälne: „Jah, tahame ning 
palume selleks Issanda abi!“  
      Veel ei olnud kõik.  Järje võttis 
üle koguduse nõukogu esinaine pr Milvi 
Puusepp, kes ristimiskivi juures meenutas 
uuele õpetajale ristimise ja õpetamise 
nõuet Kristuse nime meelevallas; altari 
juures tuletas meelde koguduse toitmise 
tähtsust Eluleivaga ning  kantsli juures 
pani südamele kohustust evangeeliumi 
kuulutada ning kutsuda kuulajaid 
Kristuse õpilaste vääriliselt elama. Alles 
seepeale võis praost Lori–Anne Boutin-
Crawford uut õpetajat kogudusele 
esitleda: „People of God, I present to you, 
Algur, your pastor. Let us welcome him 
in the name of Christ.” Järgnes tugev 
aplaus, mis Kanada Ev. Luterliku Kiriku 
korra järgi selles kohas ettegi on nähtud.  
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      Kõik järgnev oli juba tuttav Kodu–Eestigi jumalateenistuse korrast, kui mitte arvestada 
kogu teenistuse kirjaliku kava kakskeelset ettevalmistust ja eesti– ning inglise keeles pidamist. 
Piibli tekste lugesid koguduse liikmed Marie Kaul–Rahiman ja Arvo Marits. Erineva rahvusliku 
tausta, kuid inglise keelt kõnelevad Kanada ametikaaslased said eesti kirikust, selle 
jumalateenistusest ning eriti eesti rahvuslikke laule esitanud ansambel “Leelo” esitusest 
südantliigutava elamuse. Enamikule neist oli Briti Kolumbia Sinodisse kuuluva eestlaste 
koguduse külastamine ja eestlastega koos jumalateenistuse pidamine esmakordne sündmus. Ja 
sedavõrd ka erakordne.  
      Võib öelda, et Kanada Läänekaare eestlased märkisid end taas kaardile. Südamlik ning 
elamusterohke pühapäev päädis maitsvate hõrgutistega kohvilaua ääres, mille koguduse 
perenaised kokku seadsid. Tänuks külastuse ja vaeva eest andis nõukogu esinaine pr Milvi 
Puusepp praost Lori–Anne’le altari õnnistatud lilled õnnistussoovina koduteele kaasa. 
      Südamlik tänu kuulus kõigile. Tõepoolest, õpetaja tööks on loodud väga head tingimused, 
jätkuks vaid armu ja vastupidamist kirjutada igaks pühapäevaks värske jutlus ning pidada meeles 
kõik antud tõotused.  
 

Algur Kaerma 
EELK Vancouveri Peetri koguduse õpetaja 

Vancouver, BC, 29.01.2015 
 

Koguduse peale õnnistamine juhatab praost Lori-Anne Boutin-Crawford 
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Kodumaa 
 
Eesti meie kallis kodumaa, nii palju kannatanud sa. 
Rusuvad aastad pimeduses möödusid, kuid eestlaste südametes, lootustuleke, vabadusele, ei iial 
kustunud. Lootus, et jälle püsida vabana, püsida iseseisvana. 
Ei ülekohus, saa igavesti kesta! Sääl eesti mees, eesti naine, tütred pojad, nii vapralt , nii kindla, 
julge sammuga, küll lauluga, vabadusele ikka lähemale jõudsid. Sest Eesti süda, keel, laul ja 
meel, jäänud vaatamatu ohule, vapralt püsima. Ja vabaks sai Eesti, meie kodumaa ja jälle lehvib 
uhkelt, sini-must-valge! 
Kuigi, oleme võõrsile paisatud, meie südametes püsib ikka meie kodumaa. Talle on meie laulud 
pühendatud. 
Kostku laulud eesti keeles, eesti meeles, üle merede ja maa! 
Sellega köidame end ühiseks pereks, kes võõrsil, kes kodumaal. 
 

Jumal, kõige vägevam Sa, hoia, õnnista ja juhata, et igavesti, jääks püsima vabana, 
meie kallis, kallis, ilus kodumaa. 

Hedy Wister 
Veebr. 2015 

  

 

 

 
Mälestused 

 
Tahan, et olen jälle kodus, 
jooksen paljajalu halja aasa peal. 
Vanaema, nüüd Sind mina palun – 
ärka üles ja ketra veel. 
 
Vanaema ja vana vokiratas, 
tooge tagasi mu rõõmus lapsepõlv. 
Las mind joosta veelkord valges ristikheinas 
ja mu üle olla sinitaeva võlv. 
 
Kuid vanaema on mälestustes, 
hall pea tal rinnal ja närbund käed on süles. 
Ka vokiratas puhkab, ohkab, 
möödund aegu mäletab. 
 
Vanaema ja Su vana vokiratas, 
tooge tagasi mu rõõmus lapsepõlv, 
kus mu ema mind kandis süles, 
ja me üle oli sinitaeva võlv. 
 

Oscar Tamm 
1990 
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Tänuavaldus 
 

Täname õpetaja Algur Kaermat, organisti dr. Robert Batti ja Nõukogu liikmeid kes tegid 
meie armsa Viljam Värtina ärasaatmise südmalikult ilusaks. 

Meid lohutas sõprade rohkearvuline kohalolek – ilusad lilled nii kirikus kui ka meie 
kodus ning kaastunde kaardid ja südamlikud leina kuulutused lehes. 

Eriti täname kõiki kes tegid annetusi Viimsi oreli fondile. Hea on mõelda, et kunagi saab 
seal üks vile mängima Jumala auks ja Viljami mälestuseks. 

Kõiki südamest tänades, 
Valve, Sylvia ja Ellen peredega. 
 
 

 
Tänuavaldus 

 
Ei astu jalg Sul enam õuerajal 
ei ava käsi enam õue väravat. 

Tänan südamest kõiki sõpru kes tulid mu kallist kaasat Helmi Seldet ära saatma. Tänu 
pastor Rebasele südamliku teenistuse eest ja Mäemetsa paarile kauni laulu eest. Olete kõik 
südamest tänatud. 

Leinav abikaasa Hans perega 
 
 
 

 
SAAME KODUS KOKKU 

 
2015. aasta suvel saame taas kokku  laste 
pärimuslaagris SAAME KODUS KOKKU - 
seekord 19.-22.augustil! 
 
Lapsi võib registreerima hakata kasvõi kohe! 
Kes ees, see laagris sees  
 
Meie oma talumajakeses ei aja gruppi suureks 
ning ühel hetkel ongi kõik kohad lihtsalt täis. 
 
Leia meid Facebook-st: SAAME KODUS 
KOKKU 
Meiliaadress saamekoduskokku@gmail.com 
 
 
Seniks asjalikke koolipäevi ja ilusat jätkuvat kevade- ning suveootust! 
 
 
Vanarahva ilmaennustused on seotud teatud tähtpäevadega. Kui on soe vastlapäev, tuleb soe kevad, või 
kui kuldnokk laulab puu ladvas, tuleb samuti soe kevad. Kui küünlakuu viimane veerand on külm, jääb 
külm pikemaks.  
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 Viinavabrik asus Wiisus hobusetalli ja Pohlaküla vahel. Teest jäi ta paremale, kui küla 
poole minna, Vabriku juures oli ka veekogu, mille ääres oli tsemendist valatud tamm. See ilus 

sile hall kivi nagu kutsus lapsi sinna pelae ronima, seal kõndima ja istuma. 
 Vabriku sees oli igasuguseid paake, torusid, mõõteriistu, pumpasid ja voolikuid. Alati 
midagi sulises, mulksus ja kolksus. Ruumid olid külmad, märjad ja lõhnasid kuidagi eriliselt. 
Ülemisel korrusel olid suured tõrred. Isegi mõni pärmitõrs oli nii suur, et meiesugused oleks 
võinud seal sees supelda. Vabriku taga seina ääres asus suur aukliku põhjaga tünn, mille sees 
auruga kartuleid keedeti. Seal keedeti kartuleid ka sõja ajal ja peale sõda. 
 Viinavabrikud töötasid iga valitsuse ajal. Venelaste valitsuse ajal pidid aga kõik asjad 
hirmus suured olema. Väikesed asutused, haiglad, koolid, põllumajanduslikud kolhoosid ja 
sovhoosid liideti kokku, ikka suuremaks ja suuremaks. Nii sai Wiisu sovhoosist ka Roosna-
Alliku sovhoosi osakond. Mis aastal see juhtus, seda mäletavad need, kes siis seal elasid. Minu 
isa suri 1951.a. talvel. Peale seda ma Wiisus ei elanud. Vennad elasid mul juba varem Tallinnas. 
 Viinavabrikuid allutati samuti kaugjuhtimisele ja hakati ükshaaval sulgema. Lõpuks jäi 
Järvamaale ainult Roosna-Alliku ja Virumaale Moe piiritustehas. Need olid moodsamate 
seadmetega ja tootsid puhtamat piiritust. Moe piiritustehases, Tapa linna lähedal, asub ka ainuke 
piiritustehaste meeseum Eestis. 
 Kui Wiisu viinavabrik töö lõpetas, siis tegid valged toonekured selle ilusa pika korstna 
otsa oma pesa. Nüüd on vabrikust jäänud järele ainult korsten ja varemed samuti nagu 
sepikojastki. 
 Viinameister nimega Jaan Rikas on ainuke 
vabriku töötaja, keda mäletan. Rikas armastas meie 
peres käia isaga juttu ajamas. Tema abikaasat 
hüüdsime Rikka või viinameistri mammaks. Tütred 
olid neil Rosine ja Leida. Neil oli oma talu üsna Türi - 
Tamsalu kitsarööpmelise raudtee ja Vodja küla 
lähedal. Kui viinameister vabrikus tööl oli, siis ööbis 
ta tihti meie majas assistendi toas. Mõnikord tuli 
temaga kaasa suur must, karvane koer „Kaaru”. Kuri 
see „Kaaru” ei olnud, kuid ükskord pidin tema pärast 
peaaegu surnuks ehmatama. Meie oma korteri ust 
tavaliselt ei lukustanud. Suur välisuks pandi haaki, kui kedagi majast välja polnud. 
 Ühel öösel ärkasin kellegi lõõtsutamise ja sammude peale. Kuu valgel nägin vendade 
voodi ees midagi suurt, musta, kes kohisedes liikus siis ka minu voodi poole. Kui ta mind 
nuusutama hakkas karjusin appi. Ema pani tule põlema. Tundsime „Kaaru” ära. Ta oli tulnud 
peremeest otsima ja vajutanud ise meie ukselingi alla ning saanudki nii ukse lahti. Külalistoa uks 
käis nii kõvasti kinni, et sinna „Kaaru” sisse ei pääsenud. 
 Eks minu hirmule aitasid kõvasti kaasa Papli Mari tondijutud. See oli pimedas poistelgi 
paras ehmatus. 

Eve Promen 
 

Mälestusi Wiisust XI  
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Kirikufond 
 
Daamid ja härrad,väike meeldetuletus, Kirikufond vajab teie toetust! 
Kui te soovite teha annetust, siis palun pidage Kirikufondi meeles. 
Teie annetus aitaks korras hoida ja säilitada Meie Kodu, millest me kõik rõõmu 
tunneme ning kasutame. 
Ilma teie abita ei ole meil varsti võimalik Meie Kodu ülal hoida. 

Vancouveri Eesti Kirikufond 



Lugu sinepist 
 

Sinepi ajalugu on väga sügavate juurtega. Sinepit kasutasid maitseainena juba muistsed 
egiptlased, seda taime kasvatati sajandeid enne Kristuse sündi Indias ja Lähis-Idas. Seega võib sinepi 
kodumaaks pidada Aasiat. Arvatakse siiski, et see käib musta sinepi kohta, aga valge sinep on pärist 
Vahemere äärest. 
 Algselt riputati toidule maitseks puruks tambitud sinepiseemneid. 
Antiikmaailmas avastati sinepi raviomadused. Näiteks kirjeldas 
Hippokrates sinepit kui head kõharavimit ning isu ja seedimise 
normaliseerijat. Teine kreeklane – arst, farmakoloog ja botaanik 
Dioskorides – soovitas pideva valu korral kasutada sinepiplaastrit. Tol 
ajal arvati, et sinep on kasulik hammastele ja mõistuse selginemisele. 
Peale selle hinnati seda kui organismi soojendajat, mis aitab 
menstruatsioonil kulgeda ja rahustab soolte häireid. 
 Kreeklased ja roomlased lisasid sinepit noorele veinile ning 
kasutasid seda konserveerimisel. Just rooma legionärid levitasid sinepit kogu Euroopas. Esimene 
toidusinepi valmistamise retsept pärineb aastast 42 pKr, selle autor oli roomlane Columella. 
 Keskaegsetes kloostrites oli ametis munk-mustardarius, kes pidi valmistama sinepit ühiseks 
söömaajaks, hiljem veel müügiks. Ka Vatikanis pani paavst Johannes XXII ametisse sinepimehe – grand 
moutardier du Pape. Mõnel pool Euroopas olid sellised ametimehed olemas monarhide õukonnaski. 1715 
asutati Saksamaal Sinepiseemne Ordu, mis levis luteri usu aladel ja seadis usutunde usudogmadest 
kõrgemale. Saksamaal sai sel ajal alguse ka komme õmmelda pruudi põlle sisse sinepiseeme, mis pidi 
tagama abielu kestvuse ja tugevuse. 
 Sinepit hakati meditsiinis üha rohkem kasutama. 17.sajandil kinnitas inglise arst Nicholas 
Culpepper, kes oli esimesi taimravi juurutaraid Euroopas, et sinepiseemnete veinitõmmis võitleb edukalt 
mürgituse, kärbseseene- ja ussimürgi ning teiste mürgiste ainete vastu. Ta kasutas vürtsiseemneid 
podagra, reuma ja radikuliidi ravimisel. 
 Sinep oli aastaid Euroopa riikide kokakunsti armastatud maitseaine. Hiljem tõrjusid sinepi välja 
India vürtsid, kuid selle endine populaarsus taastus, kui 18.sajandil hakati sinepit jahvatama ja sõeluma 
ning maitsestama. Eriti kuulsaks said siis sinepi valmistajad Dijoni linnast Prantsusmaal. Tänapäevani 
tuntud dijoni sinepi eripära on sinepipulbri segamine poolvalminud viinamarjade mahla või veiniga. 
19.sajandi alguses tootis Dijonis tegutsenud firma Maille 24 sorti sinepit, milles oli sinepipulbrile lisatud 
küüslauku, trühvleid, estragoni anšooviseid jm. Tewkesbury linnas Inglismaal kasutati lauasinepi 
valmistamiseks jämedat sinepipulbrit, millele lisati õunamahla, siidrit või äädikat. 
 Mitmes riigis on säilinud tava, et sinepiseemneid puistatakse majas laiali – see andvat õnne ja 
kaitsvat kurja eest. Ameerika Ühendriikides tähistatakse augusti esimesel laupäeval rahvuslikku 
sinepipäeva. Wisconsini osariigi Mount Horebi külas avati 1992 sinepimuuseum, mis 2009 kolis 
Middletoni linna ja kannab nüüd Rahvusliku Sinepimuuseumi nime. Muuseumis on umbes 5000 
eksponaati, mis pärinevad kõigist USA osariikidest ja umbes 60 välisriigist. 

GO 
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Raadi Mõisast 
  

Raadi mõis, mis paiknes Tartu vahetus läheduses, paistis teiste hulgast silma oma rikkaliku 
kunsti- ja raamatukogu ning salongiõhtute poolest. Mõisaomanike von Liphartide mitmed põlvkonnad 
olid Tartu Ülikooli ja muude siinsete baltisaksa haritud ringkondade ning Peterburi aadli suhtluse olulised 
vahendajad. Raadi hiilgeajaks võib pidada 19. sajandi esimest poolt, mil tihedalt läviti nimekate 
muusikute ja kunstiinimestega. Raadi mõisa pargist olnud vaimustuses ka tsaar Paul I abikaasa Maria 
Fjodorovna. 
 

19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul võib täheldada Eestis baltisaksa mõisakultuuri mandumist. 
Üheks põhjuseks oli ilmselt selle suhteline suletus. Ka Raadi mõisa puhul on see tendents märgatav: 
kadus endine stiilitunnetus, mille näiteks on lossi varasemat mittearvestav ulatuslik ümberehitus 
sajandivahetusel 
 

Liphartid lahkusid Eestist Esimese 
maailmasõja ajal ja viisid hiljem 
väärtuslikuma osa oma kollektsioonist ära. 
Mõis läks Tartu Ülikooli omandusse. 
Aastatel 1922-1944 oli see Eesti Rahva 
Muuseumi käsutuses. 
 

1940. aasta sügisel läks Raadi mõisa 
maadest üle 100 ha Nõukogude Liidu 
lennuvälja laiendamiseks, 1944. aastal süttis 
loss pommitamisel põlema. 
 
 
 

Raadi mõis. Foto Eduard Selleke, u 1938 (ERM Fk 1351:305) 
 
 

16. jaanuaril 2006 lõppes Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone rahvusvaheline avatud 
arhitektuurivõistlus.  2009. aastal,  ERMi 100 aasta juubeli sündmuste ajal alustati ala mahamärkimise ja 
puhastamisega ning 4. märtsil 2011 avati ehitushange meie kultuuriloo hoidmiseks vajaliku kaasaegse 
multifunktsionaalse keskkonna rajamiseks Raadile. 
 

Arhitektuurivõistluse korraldamise eesmärk oli saada parim arhitektuurne lahendus Eesti Rahva 
Muuseumi uuele peahoonele ning planeeringulahendus territooriumile. Võistlusala asukoht on Raadi 
mõisa ja lähiala territoorium Tartus. 
 

Rahvusvahelise arhitektuurivõistluse korraldasid Kultuuriministeerium, Eesti Arhitektide Liit ja 
Eesti Rahva Muuseum, rahastas Eesti Kultuurkapital. 
 

Arhitektuurivõistluse võitjaks tunnistati võistlustöö märgusõnaga „Memory Field”, mille 
autoriteks on Pariisis ja Londonis elavad Itaalia päritolu arhitekt Dan Dorell, Liibanoni päritolu Lina 
Ghotmeh ja Jaapani päritolu Tsuyoshi Tane. 

 
Uus hoone peab valmima 2015. aasta lõpuks, millele järgneb hoone sisustamine, muuseumi 

kolimine ja püsinäituste rajamine. Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uus hoone on plaanis avada 
külastajatele 2016. aasta lõpus.  
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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 
 
Juturaamat          Anu Raud - Viljandi, 2011  
 Valimik tekstiilikunstnik Anu Raua lühijutte ja miniatuure nii kaugemast kui lähemast 
minevikust. Mõtlemapanevad tähelepanekud, sügav elutarkus ja avara hingega tunnetatud elu. 
Raamat loodusest, elust, inimesest, armastusest, tööst ning eluväärtustest.    
        Anu ja Annus Raud 
    
Dr. Levini tervisenõuanded      Adik Levin – Tallinn, 2014  
 Dr Levin kutsub meid üles sügavamalt järele mõtlema, mis on tervis, mis on tervislik toit 
ja kuidas tervislikult elada. Ta jagab soovitusi, mida oma igapäevases toitumises ja elustiilis 
silmas pidada, et säilitaksime tervise ja elurõõmu ka kõrges eas.  Kirjastus Pilgrim 
            
Estonia inimesed    Einar Ellermaa, Inge Pitsner - Tallinn, 2014 

Raamatus “Estonia inimesed. 20 aastat pärast laevahukku” räägivad oma loo inimesed, 
kes katastroofist tahtejõu ja ime läbi eluga pääsesid ja kes oma lähedase või lähedased kaotasid.  

        Kirjastus Pilgrim 
            
Sina juhid minu elu     Laine Villenthal, Nissi, 2007 
  Eesti esimese naiskirikuõpetaja mälestused.See on ühe perekonna lugu, nähtuna ühe 
inimese silmade ja arusaamade läbi. Teos on ajalooline, sest selles on sõda, eestlaste alalhoid ja 
pealekaebamine, Siberisse-sõit ja kodumaa-igatsus. Siin sees on ka Eesti Kiriku lugu. 
     
Harilik eestlane      Karin Nemec ja Helen Ree – Tallinn, 2014 
 See lühilugudega fotoraamat on jäädvustanud tänapäeva eestlase igapäevaelu, hinge- ja 
mõttemaailma. Raamat katab kõik olulised eestlast iseloomustavad teemad, alates eestlase 
iseloomust kuni söögikommeteni, just need asjad, mille kohta välismaalased kõige sagedamini 
küsivad või mis ühte rahvast iseloomustades olulised on.    Novelitas 

             
Mütsid ilukuduja vardalt      Inga Torim – Tallinn, 2014 
  Nende kaante vahele on hoolikalt valitud rohkem kui 20 mütsi kavandid. Kudumist 
hõlbustavad üksikasjalikud skeemid ja rohked fotod.     Kirjastus Pegasus 
 
Supilinna surmad       Olev Remsu – Tallinn, 2012 

Tartu 1960ndate aastate algul. Kollast on sirgunud noormees, kes tegeleb usinalt 
sõudmisega. Teose teine keskne tegelane on tema Supilinna naaber Siiri Kullamägi, kes töötab 
pangas. See on järg raamatule "Supilinna poisid".    Tänapäev 
 
Forest Brothers      Geraint Roberts -  Hastings, 2013 

Second World War – a Welshman is flung into covert operations in Estonia, to a land 
caught between two armies,and a people living under threat of instant death or deportation to 
oblivion in Siberia. He joins the Forest Brothers, the partisans living secretly amongst the silver 
birches of Estonia.      Circady Gregory Press 

 
***Täname lahkeid raamatute annetajaid. *** 
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ÜEKN võtab tööle tegevjuhi 
 
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu võtab tööle TEGEVJUHI, kes koordineerib tegevust ÜEKNi 
eesmärkide saavutamisel.  Tegevjuhi ülesanded on: 
 
·        Kujundada ja juhtida ÜEKNi tulutoovat tegevust ja turundusstrateegiat 
 
·        Hoida regulaarset kontakti teiste organisatsioonidega 
 
·        Valmistada teavet, k.a. pressiteateid, avalikustamiseks 
 
·        Arendada ja juhtida ÜEKNi programme ja tegevust 
 
·        Korraldada ÜEKN-iga seotud üritusi 
 
·        Kaasajastada ja uuendada ÜEKNi kodulehte, andmebaasi ja arhiivi 
 
·        Arendada ja rakendada finantskontrolli 
 
·        Koostada aasta finants- ja tegevusaruandeid 
 
  
Tegevjuht allub ÜEKNi juhatusele. 
 
Tegevjuhti iseloomustab: 
 
·        Hea eesti ja inglise keel 
 
·        Väga hea arvuti kasutamise oskus 
 
·        Hea esinemis- ja kirjutamisoskus; hea suhtleja 
 
·        Võimeline iseseisvalt töötama virtuaalses keskkonnas 
 
  
Tegevjuhi koht on esialgu poole ajaga. Palk sõltub kandidaadi kogemustest ja kvalifikatsioonist.  Palume 
saata resümee 15. märtsiks k.a. Laas Leivatile:  Tegevjuhi konkurss, eposti aadressil: eleivat@rogers.com 
 
Aitäh! 
 
Linda Rink  I  Executive Director 
 
Estonian American National Council, Inc. / Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides 
 
1420 Locust St., Suite 31N, Philadelphia, PA 19102 
 
215-546-5863 
 
e-mail: erku@estosite.org 
www.estosite.org 
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MIDA TEAD SINA OMA EESTI JUURTEST – 
WHAT MY ESTONIAN HERITAGE MEANS TO ME 

 
We asked members of the Vancouver Estonian Community to submit and share ‘What does 
my Estonian Heritage mean to me’. We all have different stories to tell, but we all share the 
same love and connection to our homeland, Eesti. 
 
Thank you to the following for their submissions: Kristen Dobbin, Michelle Kangro, Jessie 
Anneli Viirlaid McNeil, Ingrid Soide, Vivien Soide, Brigid Zurock. 
 

. . . . 
 

Pattern pulls us through time, passing through stories of generations, from one step to the 
next. This line began before us and will continue on for years to come. Each one standing 

on our own, we come together - celebrating our differences yet somehow connected to 
something deeper that brings us to the same beautiful place - home.  

 
In this pattern I feel at home, I see family near and far. These woven twists and turns that 

take us on different paths, but we all come back together with love and comfort. We 
celebrate this heritage that connects us all together. 

 
Whether it is our birthplace or our home, or simply a home in our hearts, we all share a 

same love, a love for Eestimaa. 

 
 
 

~ Brigid Zurock  
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At first I was afraid 
to hear that  
strong, proud voice  
whispering to me. 
 
Come closer,  
I’ll show you a history.  
It enchanted me with 
roots of my ancestors. 
 
Come closer,  
I’ll inform you, educate you 
painfully but patiently 
of a language. 
 
Come closer,  
it swooned me, knowing my weakness  
for vibrant textiles 
Weaving me deeper. 
 
Singing sweet songs  
to my soul. 
Songs that must have 
lived in me before 
 
Come dance, 
closer 
a polka for my heart,  
and my pastlad feet 
 
It won,  
called me and I followed 
yearning to be with 
my heritage. 
 
Yearning to be, 
closer.  
 
 
 
~ Vivien Soide 

22 



Tühjad toolid, tühjad lauad - Hüljatud  
Empty Chairs at Empty Tables - from Les Miserables 
 
Translation into Estonian: Arvo Marits/Ingrid Soide 
 
On kurbus, millest ei saa kõnelda 
On valu, mis lõpmatu 
Tühjad toolid, tühjad lauad 
Mu sõbrad nüüd surnud ja kadund 
   
Siin rääkisid revolutsioonist 
Siin süütasid tuleleegi 
Siin laulsid homsest 
aga homme ei saabunud 
  
Laualt nurgas 
Nägid nad uuestisündinud maailma 
Ja nad tõusid helisevate hääledega  
Ja ma kuulen neid praegu! 
Nende viimased lauldud sõnad 
Said nende viimaseks osaduseks 
Sellel üksildasel barrikaadil koidikul 
  
O mu sõbrad, mu sõbrad andke mulle andeks 
Et mina elan ja olete kadund 
On kurbus, millest ei saa kõnelda 
On valu, mis lõpmatu 
  
Viirastuslikke nägusid akendel 
Viirastuslikke varjusid põrandal 
Tühjad toolid, tühjad lauad 
Kus mu sõbrad enam ei kohtu 
  
O mu sõbrad, mu sõbrad , 
ärge küsige minult, milleks oli teie ohverdus 
Tühjad toolid, tühjad lauad 
Kus mu sõbrad enam ei laula. 
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Estonian Lessons for Beginners: An Introduction 

BY LISA & KRISTEN DOBBIN 
 
Lisa and Kristen Dobbin are two Canadian-Estonian girls with an Estonian mum and Canadian dad. 
They were born in Canada, but last year, inspired by their Estonian grandmother, decided to take a trip 
to Estonia and discover more about the country and its “secret language”. This is the first part of their 
story. 

I 
We moved to Estonia partly to escape the monotony of our desk jobs in Toronto, but 
mostly because we idolised our Estonian grandmother—our vanaema—and wanted to 
become a little more like her. 
 
What we knew about Estonian culture was passed down to us through our vanaema. We loved 
to visit her home on Sundays to eat gargantuan portions of Estonian food: pierogies (pirukad), 
sauerkraut soup, pork roasts, and potatoes with dill. Beside the railroad tracks, in vanaema’s 
cozy bungalow, our mother, uncle, and grandmother spoke to each other in a secret language, 
while we, with our Canadian father, quietly enjoyed dessert: apple pie and kringel with coffee. 
We celebrated Christmas on December 24th, rather than the 25th, and ate blood sausage to 
ring in the New Year. During the holidays, vanaema’s Christmas tree was decorated with 
beautiful white crochet ornaments in the shape of snowflakes, and a warm light emanated from 
the Scandinavian star hung in the window. 
 
Vanaema was a proud single mother who worked as a seamstress at Creed’s department store. 
She was beautiful, well-dressed, and had impeccable posture. She told us stories about her 
escape from Estonia by boat during the Second World War, in a moment between the German 
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and Russian occupations. From her tiny 
coastal town of Aseri, on the Baltic Sea, 
vanaema traveled to Finland, where her 
group of weary runaways were given 
sandwiches, and told to find safety from the 
Russian army in Sweden. After nearly two 
weeks at sea, our vanaema reached 
Stockholm. Over the next few years, she 
married an Estonian man who came from 
the village of Purtse, and they set up a home 
together. But in the aftermath of World War 
II, they became worried about being 
deported from Sweden back to Soviet 
Estonia. And so, seven years after arriving 
in Stockholm, our vanaema, her husband, 
and their two young children traveled by boat 
to Toronto, Canada. A few years later, her 
husband died in a tragic construction 
accident working on the Victory Soya Mills 
site, located on Toronto’s eastern waterfront, 
and vanaema raised her two young children 
on her own. 
 
The story of our family’s immigration is by 
no means unique. Nearly 14,000 Estonians 
arrived in Canada in the period between 
1946 and 1955, many of whom would likely 
tell a similar narrative. The Estonian community in Toronto is tightly-knit. The descendants of 
the diaspora begin language courses together as children, practice folk-dancing, sing in the 

Estonian choirs, and work at the Estonian summer 
camps as young adults. Always on the fringe of this 
community, we felt a little ashamed when Estonian-
Canadians asked if we’d visited the homeland or spoke 
the language. 

 
In 2009, we were successful in applying for Estonian 
citizenship, and began to plan a trip. We waited until we 
both completed our master’s degrees, and then moved to 
Tartu, Estonia’s second biggest city after the capital, 
Tallinn. We are now happily immersed in Estonian 
culture, spending time with relatives, taking a language 
course, and learning everything we can about traditional 
and contemporary life here. 
Our collaborative writing project, Estonian Lessons for 
Beginners, is both a travel narrative and a personal 
reflection on diaspora identity. We are approaching our 
time here like a thorough research project, albeit with a 
more explicit personal investment. Over the last few 
months, we’ve traveled to all corners of the country. 
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We’ve visited the orthodox churches of the Russian “Old Believers,” stood on the beach where 
our grandparents fled from the fast-approaching Soviet army, attended an Ussimaarjapäev (St. 
Mary’s Snake Day) celebration in a small Seto community, knocked on our grandmother’s 
cousin’s door in Aseri, walked through a terrifying Soviet-era prison, drank holy water at a 
Russian monastery, jumped into icy water from a floating sauna on Lake Peipsi, peered across 
the Narva river to Russia, and eaten as much must leib (the black rye bread beloved by 
Estonians) as our bodies can take. 
 
What brought us to Estonia was our admiration of our vanaema. We hoped that in the process 
of researching our family history, we might acquire some of the integrity, warmth, and 
adventurous spirit that she so expertly demonstrated. While our trip was borne out of deep 
respect for her, our experiences have given us a sense of grounding and cultural pride beyond 
our expectations. Though we would still consider ourselves beginners, we certainly feel more 
Estonian than ever. 
 
This is the first article in the series Estonian Lessons for Beginners, which was originally published in a 
small Chicago-based newspaper & was written for a non-Estonian audience.  
 
Cover photo: The coastline that links Lisa & Kristen grandparents’ villages of Aseri and Purtse, and the 
place where their grandparents escaped Estonia by boat during the World War II. By Kristen Dobbin 
 
 
 
 
 
 
It’s difficult to describe what it means to me to be Estonian.  
 
Frankly, I sometimes feel a bit of uneasy about my ‘Estonian-ness’. I don’t, despite my most earnest 
efforts, speak the language. It is something I have always wished to learn, but where I grew up, there 
was no Eesti Kool. And now, as an adult, there isn’t a teacher and a safe classroom space where one can 
learn the basics and practice in a supportive environment – not without completely uprooting the life I 
have here. 
 
You may be thinking, at this point, that this surely cannot be my defining feeling about being Estonian – 
it’s so insignificant, really, and small, and hardly summarizes my experiences at all.  While it does come 
into conversation now and then, the topic usually moves fairly quickly away from my inadvertent 
linguistic rebellion. It does, however, strongly inform how I view myself within this culture – a little 
isolated, in truth. While I wish this weren’t the case, I admit that a mild feeling of defensiveness creeps 
in when I consider what contribution I can make to this community.  It isn’t a constant feeling…just one 
that pricks every now and then, a quiet little nag that pokes oh-so-gently at my ego. By not knowing the 
language, I may never be Estonian enough. 
 
And then, I go to choir practice, and that feeling goes away. 
 
For those who have never been to a Segakoor practice, we gather every Thursday night at Meie Kodu. I 
don’t want to do my fellow singers a descriptive disservice, but we are a bit of a ‘motley cruu’. All ages, 
all abilities, all attitudes. Most speak Estonian, but there are a number of us who do not, and want to sing 
anyhow, even though it will be harder. Week after week, we all trickle into the hall, mostly tired after a 
long-but-soon-to-be-over week, and set up for practice. Little hellos and quiet catch-ups usually 
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accompany this ritual, with often a refrain of  ‘How many shall we set up for tonight?’ and ‘These chairs 
are NOT straight’. Trivial, really, but this little tinkling of conversation is one of my favourite parts of 
practice. The easy and kind way we check in on each other’s lives reminds me of our range, how we are 
coming to this one place from very different parts of the city, from very different lives and experiences. 
 
Our diversity means we have strength in our unity. 
 
I should mention that these practices aren’t always easy. Sometimes we are working with a brutal 
deadline, or fighting a difficult piece.  Sometimes I don’t pronounce my ‘A’s’ properly, and need a 
reminder – but this reminder is always the most kind, and never makes me feel small or that I am 
somehow contributing any less. These little hurdles pop in front of us at steady intervals, poking at our 
collaborative confidence and blooming little thoughts of doubt. Will we be ready? Will they let us sing? 
Are we good enough? 
 
Of course we are good enough. 
 
What we are accomplishing as a group is extraordinary. It isn’t just about coming together to practice 
this thing that we all seem to love to do. The stories that live in these songs are being stretched farther 
across the globe every day, and all because we continue to come together on Thursday night. I get to 
make a contribution here. Each performance shows people where we are coming from – and each person 
who listens to our story tells us how far we can take this idea. We all share what we know of this small 
thing – a tiny country, in the grand scheme – but we understand how much value there is there, and how 
it has so much more to offer than just a beautiful language.  We care, and try, and get frustrated, and try 
again… because there is so much to be passionate about. 
 
When it’s hard, when it’s one of those practices where nothing seems to come together – we still are.  
Some of us are better at sight-reading, others more adept with pronunciation – but each singer lends their 
own strengths for the greater good, so that we are stronger together. 
 
This is what it means to me to be Estonian. 
 
Kui tuleme kokku, kui leiame mahti, jätame vaevad ja laulame, laulame. 
 
Michelle kangro 
 

Seeking Gently Used / New Items From Estonia 
for LEP 2015 Pood / LEP 2015 Market 

 
Do you have any Estonian themed items looking for a new home?  Let me help you 
with your Spring Cleaning!  We are looking for  donated items to resell in our 
consignment shop or we can sell your treasures for you!    
 
Souvenirs, National Costumes - rahvariided, artwork, books, jewelry…..everything 
is welcome!  
 
Please call Eva at 604 538-1951 or email efontana@travelmasters.ca to discuss 
pickup or drop-off. 

Your “object of burden” is someone else's treasure! 
Eva Fontana 
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The acclaimed Estonian Philharmonic Chamber Choir 
 

The chorus — the Estonian Philharmonic Chamber Choir — is hardly a household name in this 
country.   In Estonia, though, it’s a national treasure, and its founder and frequent conductor, Tonu 
Kaljuste, has not only the looks of a rock star but also some of the same recognition and mystique.  

Widely acclaimed in the international choral world, Kaljuste picks and chooses his projects 
throughout the year, and every summer he returns to his base on an unspoiled island off the coast of 
Tallinn, Estonia’s capital city.   There, the annual Nargen Festival, which Kaljuste founded in 2009, offers 
performance art, opera and concerts in an old barn, with a special focus on the work of Cyrillus Kreek and 
Veljo Tormis, whom you probably haven’t heard of, and Arvo Pärt, whom you probably have. 

It was a concert of Pärt’s music that drew the crowds to the Kennedy Center last year — and the 
gales of applause when it was over.   Pärt enjoys something of a cult following even outside his native 
Estonia.   Pure, powerful and unabashedly spiritual, his work pulverizes boundaries between pop and 
classical to find wide appeal among sophisticated music lovers of all tastes. And its leading proponent is 
the Estonian Philharmonic Chamber Choir. 

 “I believe that there are two types of singers,” Kaljuste has said, “those whose voices are their 
own instrument and know how to play them [and] those whose voices are an instrument but need 
someone else to play them. I prefer the first type of singer.” 

Few choruses have such an intimate connection with their conductor and with the music they 
perform. Kaljuste and his choir literally grew up together.   The chorus has its roots in a children’s choir 
founded in 1951 by Kaljuste’s father and teacher, Heino Kaljuste.   It was named Ellerhein, for an 
Estonian wildflower.   Tonu sang in the choir as a child and watched as it gave rise, in the mid-1960s, to 
an offshoot: an amateur adult chorus largely made up of former choir members who had outgrown the 
children’s group but still wanted to sing.  By the 1970s, Tonu Kaljuste had taken over the adult choir, 
testing his wings as a conductor (by then bolstered by years of study) with a range of innovative, 
experimental programs of everything from baroque music to folk-influenced, text-based works by Tormis.    

In 1980, the chorus and Kaljuste took top prizes at the Bela Bartok choir competition in Hungary, 
a coup that allowed Kaljuste to transform Ellerhein into a professional ensemble with the more official-
sounding name of Estonian Philharmonic Chamber Choir.   That’s still the group’s official name, but 
some Estonians refer to it simply as “Kaljuste’s choir.” 

This year’s American concerts will focus on three composers’ birthdays being observed this year: 
Pärt’s 80th, Jean Sibelius’s 150th and the 85th of Tormis, whose work became especially popular in 
Estonia as Soviet rule began to crumble in the late 1980s. Folk-based, in Tormis’s case, doesn’t mean 
easy.   “The Curse Upon Iron,” “is not something that everyone can pull off.” 

For the chorus, the American tour is merely a prelude to its biggest project of 2015.  
In May in Tallinn, Pärt and American playright and director Robert Wilson will present the premiere of a 
collaborative theatrical piece based on some of Pärt’s best-known recent works, including “Adam’s 
Lament” and “Tabula Rasa,” as well as some new music he wrote for the occasion.  

The union of Wilson’s 
static, ecstatic brand of light and 
movement with Pärt’s distinctive, 
luminous music will be sealed 
through performances by the 
ensemble that has made Pärt’s 
work its own: the Estonian 
Philharmonic Chamber Choir, 
conducted by Kaljuste.   Anyone 
who has heard the group perform 
is unlikely to forget its name.  

  By Anne Midgette, Washington Post, February 26, 2015 
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XXXII Lääneranniku Eesti Päevad 
 
 
5-9. aug. 2015 
 
Whistler, B.C. 
 
www.lep2015.com 
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Ladies and gentlemen, a notice to remind you that Kirikufond needs your 
support! 
 
If you would like to make a donation, please consider the Kirikufond.  
 
Your donation would help maintain the wonderful building we all use, Meie 
Kodu.  
 
Without your support we will not be able to carry on the maintenance much 
longer.  
 

Vancouver Estonian Church Foundation. 
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VANCOUVERI EESTI PENSIONÄRIDE ÜHING  -  KULDNE KLUBI 
 

VEPÜ kevadel 2015a. 
 

KOLMAPÄEVITI ja KESKPÄEVITI iga teine nädal 
MEIE KODUS, NEIL PÄEVIL 

 
Märts 04 ja 18, 

Aprill 01, 15 ja 29,  ja   Mai 13 ja 27. 
 

 

 
Tegevuskava - Calendar of Coming Events 

 
Kuupäev 
Date 

Aeg 
Time 

Üritus / Event Koht / Location 

    
11.04.2015 10.00 Talgud – First clean-up day at Mäeotsa Mäeotsa – 32113 Olson Ave., 

Mission 
09.05.2015 10.00 Talgud – Work bee Mäeotsa – 32113 Olson Ave., 

Mission 
16.05.2015 14.00 Maipidu – Springtime picnic/dance Mäeotsa – 32113 Olson Ave., 

Mission 
27.05.2015  Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material 

for the next "Postipoiss" 
13.06.2015 10.00 Talgud – work bee Mäeotsa – 32113 Olson Ave., 

Mission 
20.06.2015 13.00 Jaanipäev/Võidupüha – St John’s Day 

picnic/dance 
Mäeotsa – 32113 Olson Ave., 
Mission 

21.06.2015 18.00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus – 
Ecumenical Outdoor Service 

Forest Lawn – Royal Oak, 
Burnaby 

05-09.08. 
2015 

 XXXII LEP 2015 – 32nd West Coast Estonian 
Days 

Whistler 

    
    

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

www.estonianevents.com 

31 
 



           

 




