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Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves 
iseseisvuse taastamise 24. aastapäeval 

20. augustil 2015 presidendi roosiaias
 

President Toomas Hendrik Ilves on the 24th anniversary of the restoration of independence 

in the President’s Rose Garden on August 20, 2015. English translation of President Ilves’ 

speech available at: www.president.ee/en 

     
 Head sõbrad! 
 Veel enne, kui ma räägin 
tänasel ilusal päeval sellest, kus me 
24 aastat pärast Eesti iseseisvuse 
taastamist oleme, ei saa ma eirata 
üht ebameeldivat, ent kaudselt ka 
tänase pidupäevaga seotud 
sündmust. See on põhjus, miks me 
kanname praegu rinnas kollaseid 
linte: et näidata lootust ja 
otsustavust tuua koju tagasi aasta 
eest Eesti Vabariigi territooriumilt 
röövitud Eesti kodanik. 
 Nagu teame, täitis 
politseiametnik Eston Kohver 
Eesti-Vene kontrolljoonel tööülesandeid. Tema tööks oli takistada salakaubavedu üle piiri. Parimal viisil 
on olukorda kirjeldanud ja Eston Kohverit iseloomustanud Eesti suursaadik Jüri Luik: “Ta on tõeline 
kangelane. Kui inimene läheb hommikul tööle, jätab perega hüvasti ja 24 pärast ilmub välja Moskvas 
Lefortovo vanglas ning on sellest hoolimata siiani säilitanud kindlameelsuse ja huumorimeele, /--/, siis on 
selles inimeses tubli sisu.”  
 Mu daamid ja härrad, samal ajal, kui me naudime oma vabadust siin roosiaias või Roosna-Allikul, 
Roostal ja kõikjal Eestis, istub meie riiki teeninud ja tööülesannete täitmisel Eesti pinnalt röövitud mees 
Venemaal vangis. Ta mõisteti range režiimiga vangilaagrisse päev enne Eesti rahva pidupäeva. Vaevalt see 
ajaline kokkulangemine kuidagigi juhuslik oleks. Ta istub vangis põhjusel, et tegi oma tööd hästi. Et Eestil 
on läinud hästi. Mõnede inimeste ja mõne riigi meelest liigagi hästi. Ärme teda unusta. Olgem toeks Estoni 
abikaasale ja neljale väikesele lapsele, kõigile lähedastele. Tänu Estonile ja tänu temasugustele lõpuni 
lojaalsetele Eesti riigi ja rahva teenritele oleme vabad ja jääme vabaks. 
 Head kuulajad, 
 Olen 9 aasta jooksul palju rääkinud kodanikuühenduste tähtsusest ja vajalikkusest demokraatias. 
Vahepeal oleme näinud, kuidas rahva enesealgatus mängib aina suuremat rolli Eesti elu korraldamises. Me 
oleme leidnud sellele isegi oma nime– vabakond. 
 Palju on võrreldes kümnendi taguse olukorraga muutunud. Ja täpselt nii, nagu ise lootsin – algatajaks 
ja vedajaks on olnud inimesed ise. Mitte riik.Riik on asjaga kaasa tulnud. Võib-olla mitte piisava innukusega, 
aga mööngem, et ka valitsuse ja riigi suhtumine vabakonda on pöördumatult muutunud.  
 See aga ongi vabakonna olemus – vabalt tegutsevate inimeste omaenda algatus. Olgu siis jutt linna-
asumite ja külade seltsidest üle Eesti, ülemaailmsest fenomenist Teeme Ära, haavatud ja hukkunud 
kaitseväelaste laste toetuseks loodud Carolin Illenzeeri fondist või ka kogukonnakoolide loomisest. Kuigi 
tänapäeval on vabakond tugevam kui ealeski varem me rahva ajaloos, pole selles eestlaste elus midagi uut. 
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1870. aastal, 145 aastat tagasi algatasid Viljandimaa kooliõpetajad Jaan Adamson ja Hans Wühner 
Aleksandrikooli korjanduse. Selleks, et ka maalapsed saaksid korralikku emakeelset haridust. Nagu teame, 
surus tsaarivõim lõpuks oma tahtmise peale. Aga ometi - see oli algus. Lugesin hiljuti järelehüüet oma 
vanavanaisale, kus austaval kohal oli tema töö Aleksandrikooli hüvanguks. 
 Ka Estonia teater, mille 110. hooaja algust me läinud nädalal siinsamas roosiaias tähistasime, oli 
rahvaalgatus, mille lätted ulatuvad samuti 150 aastat tagasi loodud Estonia Seltsi. Või ka Jaani ja Kaarli 
kirikud, mis sündisid meie eelkäijate vabast tahtest ja raskest tööst. Nii Aleksandrikooli komitee kui Estonia 
Selts loodi eelkõige selleks, et viia edasi me oma rahva, tollal veel mitte riigi, kultuuri ja haridust. Eesti 
rahvas mõistis hästi juba enne Gustav Suitsu kirjaridu, et me seisame kahe riigi vahel, see üks on pimedus 
ja teine valgus. Valisime valguse ja tegutsesime.
 Armsad kuulajad, 
 Samavõrd ei saa ma jätta meenutamata veel üht kodanikualgatust, mis minu arvates kulmineeruski 
20. augustiga aastal 1991, ning millest möödub tänavu 35 aastat: 40 kiri.
 Ka see, toonase ajastu mõttes väga julge ja südametunnistusest võrsunud kodanikualgatus, tähistab 
üht monumenti eesti loojaskonna aktiivsele väljaastumisele kultuuri, keele ja rahva püsimajäämise kaitseks. 
Me kipume selle algatuse tähtsust oma igapäevase leiva ja kriitika taustal unustama. Totalitaarses ühiskonnas, 
ajal, mil inimesi saadeti meelsusvangidena Permi laagrisse number 36, kirjutasid 40 ühiskonnas tuntud ja 
auväärset kultuurirahva esindajat võimukriitilise kirja. Nad tegid seda avalikult, oma nime all, mitte 
anonüümselt kuskil tollal veel olematus kommentaariumis. 
 Kuigi toonane okupatsioonivõim tegi kõik endast oleneva selle sõnumi summutamiseks, saatis see 
algatus julgustava sõnumi kogu rahvale. Seda võeti eeskujuks edasistes vabakondlikes ettevõtmistes: 
fosforiidisõja ja MRP avalikustamise aegu, öölaulupidudel ja ka organiseeritumas vormis Rahvarinde ja 
Eesti Komiteede liikumises. Meie Põhiseaduse Assamblee tegijad ja eestvedajad, selle juhtivad mõtlejad 
nagu näiteks Jüri Adams, tulid just neist samadest vabakondadest, et panna paika me uuesti iseseisva riigi 
alustalad. 40 kirja autoreid ei pandud vangi, ent neid kiusati taga. Ahistati ka nende pereliikmeid ja kolleege. 
Täna teame, et see tagakiusamine ei tulnud neile üllatusena. 
 Ja just seesuguse ennastsalgavusega lõidki nad, võib-olla endalegi aimamatult, aluse nendele 
protsessidele, mis andsid meile kümmekond aastat hiljem julgust võtta oma riik tagasi. 
 Sellele mõeldes küsigem siis tänagi: kus ja kes me oleme, kui julged ja kui hakkajad?
Ma küsin ka põhjusel, et saaksime hiljem – täna siinsamas – nõu pidada. Omavahel. Et rääkida tähtsatest 
asjadest. Sest, nagu märkis Sten Tamkivi mõnda aega tagasi: “Meie omavaheline suhtluskeel on sassi 
läinud”. Ja kui seda märkas üks eesti reaalmaailma mõtleja, siis kindlasti on sama tunnetanud ka loomeinimesed. 
Avatud ühiskonna diskursus, kui seda terminit haruharva endale lubada, on liikumas rentslisse.
 Keelepruuk, mida mõned aastad tagasi kohtasime vaid anonüümsetes kommentaarides, on tänaseks 
jõudnud poliitikute suhu ja kirjutajate lausetesse. Kui mõne aasta eest algas just 20. augustil siin roosiaias 
sõnavõistlus, mille tulemusena saime sellise imekauni sõna nagu vabakond, siis täna tuuakse meie keelde 
hoopis teistsuguseid sõnu, mida ma isegi näitena endale ei luba. Aga me vist kõik oleme neid lugenud või 
kuulnud. Libastumine labasustesse toodab juurde irdumist ja irratsionaalsust, vihkamist ja vaenu. 
 Ärme hakka siin mõnitama “poliitkorrektsust”. Ei. Teiste inimeste solvamine ja mõnitamine, eriti 
poliitikute poolt, ei eksi poliitkorrektsuse vastu. Lihtsas maakeeles on see matslus. Mootorrataste summutamata 
möirgamise keelepruugiga jutlustatakse meile, et eesti keel ja kultuur on “ohus”.
 Ma ei mõista. Eesti keel ja kultuur pole kunagi pärast 1940. aastat nii tugev olnud kui täna. 
Meenutagem jälle 40 kirja sätteid, milles eesti haritlased leidsid, et eestlaste ebakindlust oma tuleviku 
suhtes on põhjustanud järgmised asjaolud: 

• eesti keele kasutamise piiramine asjaajamises, olmes, teaduses ja mujal. Seda tendentsi iseloomustavad 
näiteks eesti keelt ja kirjandust käsitlevate väitekirjade kohustuslik esitamine vene keeles, Eesti NSV 
40. aastapäevale pühendatud piduliku koosoleku läbiviimine ainult vene keeles;
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• eestikeelse ajakirjanduse ja paljude raamatute, eriti rahvuskultuurile oluliste teoste muutumine raskesti 
kättesaadavaks, rahvuslike teaduste arengu ilmne pidurdatus.

 Kas me tõesti tunneme tänapäeval neid ammu unustet hirme? Või hoopis taaselustame neid, et 
apelleerida me hingede pimedamale poolele? 
 Eesti viimase 24 aasta lähenemine Euroopa normaalsusele ja Eesti turvalisuse tõus on otseselt 
kasvanud välja sellest, et Eesti on vaba. Ja, nagu ma ütlesin, me oleme vabad ka põhjusel, et missioonitundega 
kodanikud tõstatasid keele ja kultuuri püsimajäämise teema 35 aastat tagasi. Aga iseseisvusega kaasnevad 
uued vastutusalad. Sellised, millest 35 aastat tagasi ei osatud unistadagi. 
 Euroopas olemine ei tähenda ootust, et teised meid aitavad. Me peame ise panustama. Mitte ootama, 
et valitsus midagi teeks. Kui tahame seista vastu ainutõdede ja autoritaarsuse tõusule, mille vastu protesteeriti 
35 aastat tagasi, siis tuleb vabakonnal ja kultuurieliidil ise tegutseda. Destruktiivse ja passiivse minevikuihaluse 
asemel tuleb vaielda hoopis selle üle, kuidas Eestit edasi viia. Vältides seejuures asendustegevusi. Olgu 
või selliseid, mis keskenduvad teatud riideesemete keelustamisele.
 Eestit viib edasi elav ja tsiviliseeritud arutelu. Mis, muide, tähendab, et ka arvamusvabaduse 
äärealadelt purskuval kurjusel on vabas demokraatias oma võimalus. Ja see on normaalne.
 See on normaalne seni, kuni me jääme oma aadete ja põhivääruste juurde. Seni, kuni enamus kihutab 
vajadusel eluterve demokraatliku ühiskonna kaitsele. Seni, kuni nimetame ka matslikkust ja vihkamist just 
selleks, mida need ongi. Mis tähendab iga kodaniku ja loomeinimese julgust öelda välja oma arvamus. 
Ilma hirmuta, et see vallandab organiseeritud kurjuse vastulöögi. Mitte oodata ja loota, et valitsus midagi 
teeb.
 Sõbrad, lootusetus, mis pani 35 aasta eest neljakümmet haritlast riskima oma rahva nimel kõige 
hullemaga, on ammu hajunud. 
 Nüüd oleme ise roolis. Me kõik. Me saame ise, me peame ise hoolitsema, et me hingekodu siin 
Eestis oleks puhas. Ja juhimegi siis ise, oleme uhkelt roolis, sest ahtris ahastamine on päris vilets ja meile 
kõigile talumatu alternatiiv.
 Ma tänan teid. Ma tänan kogu Eesti rahvast me riikliku iseseisvuse taastamise päeval. Ja tavakohaselt 
annan killu Toompea barrikaadi rahnust, me vabaduse tagasivõitmise sümbolist inimestele, kelle teeneid 
olen täna juba meenutanud. 40 kirjale allakirjutanuile. Suur tänu teile. 

     Elagu Eesti!

 Andres Tarand, üks 40 kirja algatajaid, ole hea ja tule võta kivi vastu.
Thomas Hendrik Ilves

Fotod: Rene Riisalu - www.President.ee
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Mälestus- ja leinapäev Tartus
14.juunil 2015
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KODUKIRIKU TEATED

2396 West 8th Avenue 
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

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

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

Pühapäeval, 8.novembril, kell 14.00 – Surnutepüha jumalateenistus.

Neljapäeval, 24.detsembril, kell 14.00 – Jõuluõhtu jumalateenistus. 

Teenib Isa Stefan. Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre.

* Kõik teretulnud *

Meie arhiiv võtab healmeelel vastu ‘‘vanavara’’ teie endi 

ja teie vanemate elust–olust siin Kanada läänerannikul, 

et säilitada seda informatsiooni meie järeltulijatele meie 

eestlakonnast siin – ärge laske seda kaduma minna!

Eesti Arhiiv Vancouveris    ∙     Estonian Archives in Vancouver
c/o MEIE KODU, 6520 Oak Str., Vancouver, B.C., V6P 3Z2

eav
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1645 North Grandview Highway, Vancouver
Pastor Margo Meri; Tel. (604) 436-0344

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 14

Pühapäeval, 20. septembril, kell 14 Koguduse aastapäeva jumalateenistus
Laulab ansambel. Kirikukohv alumises saalis.

Pühapäeval, 11. oktoobril, kell 14 Lõikustänupüha jumalateenistus
Muusikalised etteasted. 

Olete väga oodatud!

     Küüditamine

Päike särab sinitaevas,

lapsed rõõmsalt mängivad.

Inimesed õndsas rahus elavad,

töötades, paremusele püüavad.

Äkitselt – mustad pilved taevaserval,

ikka kõrgemale kerkivad.

Nii kohutavalt kiiresti nad liiguvad,

sinitaeva, nagu lämmatada tahavad.

Kadunud on päikesesära,

sinitaevast, vaevalt veel näha.

Ei laste rõõmsat naeru, enam kuule,

inimesed kõnnivad, kui varjud.

Pimedus, neelab rahva ja maa,

pimedusse kaovad süütud inimhinged.

Nuttu, hädahüüdeid, summutab öö,

külma ürgmetsa, viib, neid raudne tee,

kus ootab nälg, külm ja raske sünnitöö.

Pisarais, ootavad tuhanded

südamed kodumaal –

kas iialgi tagasi, tulevad nad?

Teadmatus – nii valus on seda taluda.

Teid kunagi, me unustada saa – ei saa.

Hedy Wister    juuni 2015
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Jumalateenistused sügisel 2015

Pühapäeval,     6.septembril      kell 11am

Pühapäeval,    13.septembril     kell 11am

Pühapäeval,    20.septembril     kell 11am

Pühapäeval,    27.septembril     kell 11am

Koguduse 65.aastapäeva piiskoplik jumalateenistus

armulauaga

Oktoobris ja novembris jätkuvad jumalateenistused igal

pühapäeval kell 11am. Armulauaga teenistusi teatame.

Pühapäeval,    11., 18. ja 25.oktoobril     kell 11am

Teenib pastor Andres Rebane

Pühapäeval,    1.novembril  teenib Andres Rebane.

Õpetaja Algur Kaerma saabub Eestist kohale 

8.novembri teenistuseks

Vancouveri Peetri Koguduse

TEATED

Õpetaja Algur Kaerma 
algur.kaerma@gmail.com   
Tel. 604-323-9930    
Cell 604-314-4220   
Pastor Andres Rebane 
Tel. 604-341-6284

MEIE KIRIK
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
Virve Harris – sekretär

tel. 604-594-4406  
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Armastus ei lõpe iial ära
Jutlus

“Sel päeval läks Jeesus kodunt välja ja istus järve äärde. Ja tema juurde kogunes suur rahvahulk, 
nii et ta pidi astuma paati ning sinna istuma. Kõik rahvas seisis kaldal ja tema rääkis neile 
palju asju tähendamissõnadega. Ta ütles:„Vaata, külvaja läks välja külvama. Ja külvamisel 
pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle. Aga osa kukkus kivisele 
maale, kus sel polnud palju mulda, ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent 
päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Osa seemet kukkus ohakate 
sekka ning ohakad sirgusid ja lämmatasid selle. Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis 
vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet. Kel kõrvad on, kuulgu!”

Matteuse ev. 13: 1–9

 Ma olen tähele pannud kinniseid uksi: neist ei tea, kas nad on suletud asendis juba ammu–ammu 
või alles äsja kaotanud avatuse. Kinnised uksed on salapärased. Uksed, mis suletud, kuid võivad iga hetk 
endi tagant avada seni peitu jäänud poole.
 Mu meeltesse on vajutatud pilt rusikasse surutud kätest. Rõhutud olekuks on palju põhjusi nagu 
viha, kättemaks, allasurutud tunded, katkenud unistused või surmatud lootus. Rusikais kätes on toores jõud. 
Aga pitsituse leevenedes ja pihu avanedes võib vihast kujuneda armastus, kättemaks muutuda ennastunustava 
halastuse teoks, allasurutud tundeist võrsuda poolehoid või lasta katkenud unistustel leida oma koht igapäeva 
kaastundes ning surmatud lootusel vaatamata kõigele ärgata uuele elule.
 1988.a. laulis Kodu – Eestis tuntud ansambel “Justament” laulus “Vangile ei meeldi trellid”: “Vangile 
ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin; arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin. President ei 
kuula rahvast, rahvale ei meeldi vaht; vanale ei meeldi noored ja minule ei meeldi praht. Mõnele ei meeldi 
ausus, mõnele ei meeldi kuld; mõnele ei meeldi minevik ja mõnele kodune muld. Tulijatel kõik on võõras, 
olijatel kaob kultuur; minejatel tuhmub mälu ja väikestelgi vaht on suul.”
 Kuigi nimetatud laulu ettekandmisest on möödunud 26 aastat ja tollastest noormeestest on sirgunud 
täismehed, ei kao suurte muutuste lävel esitatud laulu tähendus. Kui 1988.a. vaatas eesti rahvas ärevalt 
suure idanaabri poole olles veel kümnete sõjaväebaaside koorma all, siis nüüd uue Euroopa lävel, rõhutan: 
uue Aafrika–Euroopa lävel seistes ja suuri muutusi kõigi oma tundmustega hoomav eesti mees ja eesti 
naine on samuti ärevad, ent mitte niivõrd idapoolse avantüürluse vaid pigem Euroliidu osade lõunariikide 
kummaliselt aktiivse osaluse üle Euroopa Liidu piiridesse saabuva lakkamatu põgeniketulva pärast. Tuleb 
tunnistada, et minu jaoks on kaugete maade ja merede tagant Kodu– Eestisse saabuvate teist verd ja usku 
inimeste suhtes ürgmühana tõusnud armastuse puhang ühtpidi (mida esitab Kodu–Eesti kirjutav ja pildiline 
meedia) nii vapustavalt üllatav, kui ka üle kuristike meelitav, kristlikku ligimesearmastust järele katsuv 
ning ajaloo korduvust taasesitav fenomen. Ainult et — vaadake, üks pisike asi, üks pisike ja mitte eriti 
tähelepandav seik — ei, isegi üsna nähtamatu tõsiasi tõstab murekurrud palgeile ja tirib südame rappuma 
—, teate, meid on natuke liiga vähe! Tõepoolest liiga vähe, et ühtejärge võtta aina uusi oma majja, oma 
tuppa, oma laste sekka, lootes neid endaks muuta nagu oled ise, õpetama ema lauluga köitma lillesidemega 
ühte sind, mu Isamaa. Kas meid on liiga vähe? Või on taipamine veel vähene ja armastus üksnes nagu 
kumisev vask?
 Kuidas armastada inimest, kes enne elas sinust tuhandeid miile eemal hoopis teistsuguses aja- ja 
kultuuriruumis, oli teist usku ja pidas oluliseks hoopis teisi väärtusi, ent nüüd asub elama sinu naabrusse, 
laulab endiselt teisi laule, kõneleb sulle arusaamatut keelt, valmistab harjumatute lõhnadega toite ja kannab 
riideid, kus pole nööpi ega traageldust. Kui öeldakse, et sa oled veel nagu väeti laps ega taipa lõpuni, ja 
kui sa oled väeti laps, siis sa mõtled nagu väeti laps ja arutled nagu väeti laps, sest sa näed aimamisi, 
poolikult, nagu vaataksid alles peeglisse.
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 Meie Kodu–Eestis on kümneid tuhandeid vaesuse piiril elavaid lapsi, lastekodudesse orbudena üksi 
jäetud lõhki kistud hingedega noori, kellel ema–isa olemas, ent hooldekodus armastuse järele kisendavat 
“oma luud ja liha” on raske vaatama minna. Iga kuues laps elas 2013.a. Kodu–Eestis suhtelises vaesuses 
ja iga 10–nes laps elas 2014.a. absoluutses vaesuses. Neid pole veel armastama hakatud. Jah, isegi mitte 
oma riigi ja valitsuse käsul.
 Mulle kangastub maad mööda luurav pilk, salalik pilk ning allapoole suunatud silmalaud. Niimoodi 
on võimalik märgata takistusi, hädaohte ja vaenlasi, sest need kõik tulevad ja ähvardavad samalt pinnalt 
või alt. Silmad on seatud enda kõrgusele ja allapoole. Inimese eluks ja toiduks vajalik tuleb maapinnasest 
umbes 1 jala ehk siis 30 cm sügavusest. Pole vaja tungida kõrgusse ega uuristada sügavusse — jalgade 
alusest mullapinnasest saame kõike eluks vajalikku, mis täidab inimese põhivajadused. Maapinnasesse 
külvab taluperemees kevadel viljaseemne. Suurfarmis teeb sama tööd väljaõppinud spetsialist, väikses 
majapidamises on abiks kõik pere liikmed.
 Sügaval maapõues on erilised varandused, peale selle, et ootame maast seemet kandvaid taimi ja 
rammusaid viljapäid. Sügaval maapõues on rohkelt igat liiki varandusi nagu rauda, kulda, hõbedat, õli, 
soola, gaasi ja kalliskivisid. Seal on inimkonna varaait. Suures sügavuses pole siiski toitu. Toit on pinnases 
ja sellepärast ongi inimese vaade suunatud allapoole Aga silmad näevad seda, mis pinna peal.
 Äsja kuuldud tähendamissõna on omapärane jutustus, millega liitub jutustaja endapoolne hinnang. 
Lühikeste lausetega kirjeldatakse kevadist külvitööd kui vajalikku eeldust elu jätkamiseks. Väga intensiivse 
külvitöö käigus pudeneb osa seemet tee äärde, teine osa kivisele pinnale, kolmas osa ohakate sekka, kus 
kiirema kasvuga ohakad–nõgesed tasasema tempoga võrsuva leivavilja üle võimu võtavad. Vaid neljas osa 
ehk üks neljandik külvivakas olnust kukub heasse mulda ning annab erakordse saagikuse.
 Tavapärasel juhul külvati enne maa kündmist (kuigi mitte alati), et seejärel kõvasse ja kuiva Palestiina 
maapinda seeme sisse künda. Head võimalust toitumiseks kasutasid taevalinnud; osa seemnest põles 
lõõskava päikese käes ning ehk vaid neljandik sattus adraga maapinna sisse ning hakkas idanema. Suur 
osa Palestiina viljakast maast on õhuke huumusekiht (muld) kaljusel pinnal. Kui peremees jättis enne 
külvitööd maa kündmata, riskis ta suure osa külviseemne raisku minekuga. Ohakaid ja nõgeseid oli võimalik 
pealt lõigata või ära põletada, kuid juurest hakkas kasvama uus taim, mis viljaorase peagi enda alla mattis.
 Kolmekümne–, kuuekümne– või sajakordne saagikus oli Galilea pinnasel superhea tulemus, 
tavapärane jäi 10 ja 100 vahele. Vanast Testamendist leiame, et vanal Iisakil õnnestus omal ajal nii külv 
kui saak: “Ja Iisak külvas seal maal ja sai sel aastal sajakordselt, sest Issand õnnistas teda.” (1Ms 26: 12). 
Võib oletada, et Iisak sai ühe maha külvatud seemne asemel 100 uut viljatera. Suurepärane tulemus.
 Ka üleval on palju vara, millest osa saame: õhk, mida hingame; soojus, mida vajame, valgus ilma 
milleta elu ei kestaks ja lootus, mis isegi surmast ärkab. Lihtsalt väljendatuna: meie vajame seda, mis tuleb 
ülalt, kui ka seda, mis liigub meieni alt ja meie oma silmade kõrguselt. Silmadele on parimini haaratav 
alumine osa, maapind, kus sirgub elu põhivajaduseks tarvilik toit, raskemini ülemine pool, kuhu silmad 
tuleb tõsta, õieti seda tuleb teadlikult ette võtta, vahel end selleks ka sundides. Ma olen nagu väeti laps. 
Ülesse vaatamine ei lähe alati lihtsalt.
 Suure Põgenemise laineil 1944.a. kodumaalt lahkudes ja hiljem Läänemaailma jõudnud pagulaste 
esimene mure oli toidu lauale saamine. Küll ütleb vanasõna, et külaleib pidavat magus olema, ent eestlasele 
omast toitu ja eriti selle lõhna igatseti siin Läänekaldal aastaid. Ja ei muud jäänud lõpuks üle, kui just ise 
see “Kodu–Eesti” siia maale elusaks elada.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. 
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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 siin Läänes tõi 
selgust, et inimene ei ela ükspäinis leivast, 
vaid peamiselt aadetest ja usust. Sestap jäi 
eestlane Läänes ellu, ehitas kirikud, palus 
palveid, laulis omi laule ja tantsis omi tantse, 
rajas kodud, kasvatas lapsed ja töötas end 
pensionipõlveni välja. Kui oleme väetid lapsed, 
kas kestame veel? Ehk on meie seedimine 
nüüd tugevam?
 Soome–ugri pärimuses on üks vanemaid 

sõnu taevas, mis nii ungari, soome, eesti, handi–mansi kui mari keeltes ei tähenda kosmilist firmamenti 
vaid eluga täidetud teispoolsust, kus elab Looja, kes vastutab elu ja ajaloo käekäigu eest. Kes mäletab 
pöördelisi kuid ja päevi 1988.a. Tallinna Lauluväljakul, kui Eesti vabaks lauldi, siis tulevad ehk meelde 
ülevad hetked, kui laulu “Koit” esitusel juba üsna alguses, ent kindlasti kolmanda salmi ajal, ulatasid 
inimesed üksteisele käed, tõstsid need üles ja laulsid: 

“Hõik – murrame kõik,
Et vabana saaks hingata taas.
Näe – on murdund jää,
Ulatagem käed, ühendagem väed!”

 Seekordsed Lääneranniku Eesti Päevad on erilised, sest veel mitte kunagi varem pole eestlased 
kogunenud niivõrd kõrgele merepinnast kui seekord — Whistleri mäekuurordisse, mille üks mäetippe 
ulatub 2181 meetri kõrgusele maapinnast. Me seisame tuhandete meetrite kõrgusel, et “loomisloos taas 
saaks ulatatud käed ja ühendatud väed” — seisame elusa taeva ja maa puutepunkti lähedal.
 Palun kogu saalis viibival rahval hetkeks tõusta, kel võimalik, ulatada naabrile käsi. Tõstkem käed 
ja ühendagem väed. Seisame firmamendi ja maa serval, kaugel oma ajaloolisest kodumaast, kuid lähedal 
oma kultuurilisele ürgjõule — taevale. Siit kaugustest ja kõrgusest hüüdkem:

1. Taevas – üks kord.
2. Minu taevas – kaks korda.
3. Eesti taevas – kolm korda.

Kallid kaasteelised, palugem õnnistust selle riigile ja maale, kus elame ja maale, mida armastame! 
Elagu Eesti! Olgu õnnistatud isade maa, olgu õnnistatud Maarjamaa! 

Vancouveri Peetri koguduse õpetaja

*Jutlus on peetud Lääneranniku Eesti Päevade oikumeenilisel 

jumalateenistusel 8. augustil 2015 kell 10 ennelõunal 

Millennium Place, Whistler, Briti Columbia, Kanada.

Foto: Peeter Põldre
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THE ALLAS FAMILY LEAVING ESTONIA
...continued from the previous Postipoiss issue, nr. 241

 On 24th of September we arrived in a large military camp near Miitavi, or Jelgava.
       On 27th of September we were advised that the military can no longer take us, because the next day 
they were to leave for battle. We re-packed our belongings into two suitcases to carry on my and Erika’s 
father’s shoulders and start walking back to Riga in the early morning. At 9 pm two Estonian officers arrived 
with a large Norwegian truck and took us to a hotel in Riga. They gave us a food parcel for three days and 
milk for Toivo.
       On 28th of September Erika’s father and I walked around Riga and asked people about the possibilities 
to escape. All the answers were: “It is not possible of escape, we are encircled by the Russians.” As a last hope 
we started to walk to the port of Riga when we met a friend of Erika’s sister. She said: “Go to the Latvian 
Railway Department, they give permits for evacuation to Germany and they say that there is a possibility.” 
We went and got the necessary documents right away and were asked to go to the Riga freight station 
immediately. We returned to the hotel, grabbed our two suit cases and the five of us started to walk to the 
freight station. Carrying suitcases on our shoulder was not easy, but we soon found an abandoned four-wheel 
horse cart, without horses, and arrived at the station in late afternoon. There were 51 trains practically all 
full of refugees, but no locomotives. After about half an hour we found two empty carriages and occupied 
one compartment. 
       By the morning of 1st of October we were still at the same place. No locomotives had come and we 
were ready to walk to the port. Our food parcel was empty, except a little for Toivo. At 10 am about 20 
Latvians arrived and settled in the other carriage. Twenty minutes later one locomotive arrived and hooked 
to our train and soon we started to move. We passed Tukkums and then turned south. In the afternoon the 
train moved very slowly through a recent battle ground. For several kilometres thousands of fallen Soviet 
soldiers lay on the ground, in some places on top of each other. There were no bodies dressed in German 
uniforms, they had probably already been removed. At 6 pm we arrived near Miitavi again, which was 
already occupied by the Russians, and entered a 21 kilometre long field railway from the Riga-Miitavi to 
Miitavi-Liibavi or Liepaja line. The Russians immediately started to bomb the line and destroyed a small 
bridge ahead of us. All men were ordered to repair the damage. At 4 am we were ready and the train very 
slowly crossed the bridge. Bombing continued, but in different locations. By 6 am we reached the Miitavi-
Liibavi line, sped up and soon the bombing sounds disappeared.
       At 8 am the same morning the German train commander came to our compartment to thank Erika’s 
father and me for the good work and said: “The Russians took the field railway by 6 this morning. We are 
the only train which escaped from Riga.”
       On the morning of 2nd of October we received the first German army food rations which consisted 
of a large chunk of white bread, butter, cheese, salami and milk for Toivo and Erika, who was five months 
pregnant.
       On 4th of October we crossed into Germany proper at Krottingen. Today Krottingen is again part 
of Lithuania. From there we travelled through Memel (Klaipeda), Rogealn, Tilsit, Kreutzinger and Insterburg 
to Königsberg which today is called Kaliningrad. German civilian government daily food rations were much 
smaller.
       At 5 pm the same day we arrived in Königsberg where we stopped for a few hours. I went out and 
talked to the Latvians and Lithuanians from our carriage. There were rumours that our train was headed 
to Frankfurt am Oder which supposedly was a bad refugee camp. Suddenly, there was a shout: “Allas come 
to the front of the train.” I went and worried thinking maybe they have found out my death sentence. The 
person who had called for me was Hermann, the Austrian railway man who had worked with me for couple 
of months in Valga. After general discussions for a few minutes I inquired about the destination of our train. 
It was true, we were heading to Frankfurt am Oder. Hermann asked me: “Where would you like to go?’
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I answered: “As far to the west as possible.”  He excused himself and returned in a few minutes, saying: “There 
is new small refugee camp being opened up in Saxonia. I will send your carriage there, the rest of the refugees 
will continue as scheduled. Do you agree?” Then Hermann was called away, we said goodbye, and I thanked 
him.
       This I consider as the most important miracle in our lives. Our daughter, Mare, was born on 23rd 
of January, 1945 on the same day the Russians took Frankfurt am Oder. The Russians came to our camp in 
Saxonia as well, but Mare was three months and two weeks old by then.
       The next morning our carriage was disconnected from the train and hooked to ordinary passenger 
trains. We traveled through Danzig (Dansk), Gotenhafen (Gdansk), Lauenburg, Stölp, Köslin, Stettin, 
Angermünde, Eberswalde, Berlin and Dresden to Braunsdorff which is 8 kilometers east of Chemnitz. 
       Our camp was in the village of Lichtenwalde, about one kilometer from Braunsdorff, on the other 
side of the Tschoppau River. We were housed in one big room, 40 Latvians 10 Lithuanians and initially 5 
Estonians. By the end of the war the number of Estonians had grown to 12.
        On 14th of October the labour department official came to the camp. I was sent to work for the 
railways in Flöha as labourer and Erika’s father as medical doctor to a factory at Bad Erbisdorff. Erika and 
her mother did not have to work, because she was pregnant and her mother had to look after Toivo.
       Dinner on our first day in the camp was marvellous and we could eat as much as we wanted. This 
was our first hot meal after Türi, in 22 days. Naturally, the food did not stay the same, but until Christmas 
it was not too bad.  In early January 1945 the food rations were cut drastically. Now each person received 
1,200 grams of bread per week, in the mornings black “ersatz” coffee only, lunch one bowl of potato soup 
with hardly any potatoes, dinner three small boiled potatoes for the workers and two for non-workers and 
one soupspoon full of carrot sauce. I had nothing to take with me for lunch, but until Christmas I could 
buy boiled slugs and potatoes from a restaurant. After Christmas that food was rationed as well. We received 
ration cards, but had to give them to our communal kitchen.  Now we were hungry day and night. I always 
felt tired, but it was difficult to sleep. I fell asleep right away, but consistently dreamed of long tables heaped 
with all sort of food, but when I reached for the food I woke up. Erika’s father probably did not suffer hunger. 
He visited us every second weekend and always brought some bread, butter, cheese and salami which we 
gave to Toivo and Erika who was breast-feeding Mare.
       Mare was born on 23rd of January 1945 in Augustusburg where the Chemnitz Women’s Hospital 
was evacuated.
       In April 1945 we heard of a rumour that the Swedish Embassy in Berlin provides visas to Estonians 
to go to Sweden under the pretence that we are Swedish Estonians. 
       With great difficulty we managed to get travel permits and on 11th of April Vello Hubel, who later 
became a wellknown Estonian in Toronto, and I went to Berlin. The rumour was correct, but we were late 
and the Embassy was already leaving Berlin.
       On 13th of April we left Berlin. In the main station no tickets were sold for Chemnitz, but from the 
Anhalter station we got tickets to Chemnitz via Dresden.  We did not know anything about the war situation, 
but after leaving Dresden there was chaos. Numerous military trains went to the east with soldiers sitting 
on wagon roofs and on the locomotive. We stopped at Flöha and were told that the train does not travel any 
further to the west. Ten minutes later there was another announcement that one carriage would go to 
Braunsdorff. We arrived in our camp at 8 pm. Erika ran weeping to embrace me and said: “Oh my dear I 
was afraid that I will never see you again.”
       As we later learned, the Americans had broken through the German lines and cut the railway 40 
kilometers north of us. That night we heard  American cannon fire and the next morning their tanks passed 
our camp, but at 9 pm the Germans destroyed the Elbe expressway bridge and the Americans returned to 
west of Chemnitz. The next day the Russians started their attack to take Berlin.
       On 27th of April I walked to Bad Erbisdorff to convince Erika’s father to return to the camp. I had 
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no travel permit and, therefore, walked along forest trails close to the highway. Suddenly, I found myself 
among a large stationary German tank column. I did not look at them, kept on walking and heard someone 
slide a bullet into the rifle. Then a voice said: “Let him go, he is only a young boy.”
       On 4th of May the village council distributed tins of lard, about one and a half liter each. We received 
12 tins.
       On 6th of May a Latvian and I went by bicycle to Chemnitz to check a rumour that the local Red 
Cross evacuates refugees to the American zone. We did not find the Red Cross and on the way back to our 
village a German army unit confiscated our bicycles. Mine was borrowed.
       7th of May, 1945 was Toivo’s second birthday. We got up early to bake pancakes to celebrate, because 
we now had fat, flour and water. The communal kitchen did not work any more and they returned the 
unused ration cards to us. On one ration card was half a pound of butter. At 10 am Erika and I went to the 
store to buy butter. Just when we entered the shop a man ran past us shouting: “The Russians are coming, 
they are 20 kilometres from us.”
       We forgot the butter and returned to the camp. Panic broke out. We had already managed to buy a 
baby carriage for Mare on the black market. In that area of Germany every family owned a small four-wheel 
cart. I started to run from house to house and with difficulty managed to buy a larger hand pulled wagon. 
Erika’s father repaired the wagon and I ran to Braunsdorff to get some travel documents for our family. 
When I got back the bags belonging to all 12 Estonians were already on the wagon and Toivo sat on top of 
them. Erika stood at the gate and held Mare in her arms. I ran to them and at the same time an empty truck 
stopped in front of Erika. For some spirits which my father-in-law still had the driver agreed to take us to 
the Americans. There was lot of room on the truck and I asked our Latvian and Lithuania neighbours, but 
no one came.
       At 4:30 pm we left the camp. To leave the village we had to cross the Tschoppau River. When we 
started to descend down to the bridge the driver stopped abruptly. There were seven Russian tanks driving 
toward us on the road along the river. Luckily, they did not come to our village. When the tanks were out 
of sight we sped across the bridge and at 6 pm arrived at the American front line, but it was closed. Nobody 
was allowed into the American occupation zone.
       We stayed close to the American sentries, about 15 meters away. For the first two nights I managed 
to get accommodation for the children and women, the men had to sleep in the ditch along the road. Then 
we rented an attic.
       On the morning of 10th of May we got up at 4 am to get ready to go to a place 15 kilometres further 
south where, apparently, the Americans let people through the front, but my sister-in-law and her baby girl 
had 40 degree temperatures and we could not go. The other Estonians decided to stay with us as well. By 11 
am their temperature was back to normal. In the group that left there were several people I knew. We never 
met or heard of them again. 
       On 11th of May we were still waiting, but at 3:30 pm the Americans started to let people through. 
We rushed to the expressway bridge and crossed it. American soldiers, in full battle gear, were standing at 
both sides of the bridge. No one hindered us and on the side of the expressway were about a dozen film 
crews who filmed us. Years later, in Canada, Mare saw the scene in a film, recognized me and saw the two 
baby carriages and the other members in our group.
       In that part of Saxonia the landscape is hilly. When we stood on top of a hill, as far as we could see 
forward and backward, a solid mass of humanity moved along the expressway to the west. The first day we 
stopped for the night at 10 pm and stayed in a mansion. That day, in six and a half hours we walked, or really 
ran, 27 kilometres.
       So started our 600 kilometre trek to Oldenburg in Oldenburg, near the Dutch border, we passed 
through Zwickau, Gera, Jena, Weimar, Erfurt, Mühlhausen, Duderstadt, Northeim, Hannover, Wunstorf 
and Bremen.  We arrived in Oldenburg on 27th of July 1945.
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       A lot happened during that trek: our food supply finished and an unfamiliar Estonian advised us 
how to proceed; I grabbed Toivo from the wagon seconds before it overturned on the edge of a ravine; we 
were arrested by the American Military Police, since we did not have proper travel documents, and were 
taken to their commander who happened to be a major whose parents were Estonians; we met an Estonian 
who was a captain in the British Army and who did a lot of good things for us, and so on.
       About two weeks after we left Lichtenwalde we met three young Latvian boys from our camp. They 
said: “The Russians came into the camp 20 minutes after you left….and so on…., and so on….” The boys 
had left during the second night when all the Russians were drunk and asleep.  
       Life in Bloherfelde Estonian camp was good and interesting. We had many important Estonians. 
Politicians who had managed to hide themselves from the Russians, professors, well known businessmen, 
artists and communication specialists. There were interesting lectures and information meetings. The 
Estonian National Theater performed for us and traveled all over Western Germany. Some of their performances 
I still remember today. Estonian university professors founded an Estonian Technical School in our camp 
which was accredited by the British Military Government and supervised by a British professor. Erika 
enrolled in that school and graduated from the drafting class and registered herself as a civil engineering 
technician.
       To complete my studies I applied for a bursary with the British Government and enrolled at the 
Gottfried Wilhelm Leibnitz University (Technical University of Hannover). I went alone to Hanover where 
I lived in Pisuhänna Estonian camp. When Erika finished her studies the entire family moved to Hanover. 
I started my studies in February 1946. All my exams completed in Tallinn were accepted and I graduated 
on 26th November, 1949.
       By the summer of 1949 there were still about a million refugees who refused to go back to their 
Soviet occupied homelands.  In July 1949 a questionnaire was issued asking the refugees to register for 
emigration, if they wished. I had finished all my exams at the university, but had just started to prepare my 
six month long degree dissertation. We all wanted to leave post-war Germany as soon as possible. I thought 
I would complete my theses in the new country and we applied to go to Canada, but were rejected, because 
Erika’s father was over 60 years old. Next we tried Australia and were accepted immediately.
       Two days later we received a note to be ready the next day to move to Fallingsbostel refugee emigration 
camp.
       We moved to Fallingsbostel and I continued my dissertation work All six of us lived in one room. 
Two months later an order came to be ready to leave in a week.  I was still in the middle of my project, but 
a few days later we received another message that for some reason our transportation was cancelled. About 
a month later we received another message to go to Australia via Naples and that was cancelled as well. I 
finished my project in four month and on 26th of November 1949 received my engineering degree.
       Our family of four sailed from Bremerhaven on 22nd of April 1950 on board SS Castel Bianco, a 
former USA military transport vessel. Erika’s parents followed in December the same year.
       In Australia we disembarked in Newcastle in New South Wales and were taken to Greta immigration 
camp. Under the terms of our immigration all heads of families had to work for two years as common 
labourers. After a two weeks resting period I was scheduled to go to Brisbane to work on canalization.
       In the labour office I was given a one-way airline ticket to Brisbane and my first two weeks wages. 
The rest of the family had to stay in Greta until I found suitable accommodation for them.
       As I was walking back to our barracks a stranger asked whether I am Mr. Allas and offered me a 
supervisory position in the camp. He said that he will change all the arrangements with the office.
       The next morning I started my supervisor’s job and the same day Erika was hired as a waitress in 
one of the camp mess halls. Our children went to school.
       In January 1951 I received a letter from the Government of New South Wales which said that they 
leaned that I am an engineer, offered me a job, and asked me to come for an interview.
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Irene, Teas, Ann ja Viktor (2012.a.)

       I was hired and first worked in their railway engineering department’s field office in Gosford, about 
half way between Newcastle and Sydney. In Gosford I rented a house and the entire family moved there as 
well.
       Now, after six and a half years of living in refugee camps we started our life again, but still hoped 
that we would be able to return to Estonia soon. It was 52 years before we realized that dream.   
         

Leo Allas 

Ann Aaresild - magister

 Ann Aaresild, kes töötas eesti arhiiv Vancouveris kaks suve, tänab Vancouveri 
eestlasi. Ta kirjutab:

 Rõõm on teatada, et 2. juunil kaitsesin Tartu Ülikoolis oma magistritöö “Suhtlemine 
läbi raudse eesriide. 1944. aasta pagulaste kontaktid kodumaaga Ameerika ja Kanada 
eestlaste näitel.”

 Suured tänud kõigile, kes Vancouveris kaasa aitasid. Ja kui ma poleks teie arhiivis 
töötanud ja teiega nii palju igapäevaseid vestlusi pidanud, kus te igasuguseid vahvaid 
mälestusi jagasite, ei oleks ma tõenäoliselt selle teemani jõudnud. :)

 Kui on huvi lugeda, siis see töö on üleval järgmisel lingil.
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/46807/Aaresild_Ann.pdf?sequence=1

 ...Hetkel veel uudiseid nii palju, et töötan juba ... Harjumaa Muuseumis 
peavarahoidjana.

 Parimad tervitused! 
    Ann 
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Uusi raamatuid

Juhan Kukk – iseseisvusmõtte sõnastaja Elle Lees, Anne Velliste - Tallinn, 2015 

 Vabariigi algaastatel oli Juhan Kukk Riigikogu esimees ja riigivanem – Eesti riigipea. 
Mees, kes andis asendamatu panuse Eesti demokraatliku majanduse ühe alustala – ühistegevuse 
edendamisse. Ta suri märtrina Eesti Vabariigi eest Põhja-Venemaa vangilaagris.   
                                 Konstantin Pätsi muuseum

Maajumala poig    Oskar Kallas – Tartu, 2015

 Siin on Kallase humoorikad päevikumärkmed, tema kirjeldus oma varasest 
noorusest,kust on alguse saanud ka autori hilisem huvi arhiivinduse vastu. Käesolevast köitest 
leiab ka Lutsi maarahva tutvustuse. Raamatu põhiosa moodustavad kaheksakümmend Lutsi 
maarahva suust kuuldud ja Kallase poolt kirja pandud muinasjuttu.             Ilmamaa

Kallis peaminister tegutseb jälle     Mart Juur - Tallinn, 2015

 Mil viisil raamatu autor valitsuse kirjavahetuse kallale pääses, pole tagantjärele enam 
oluline. Tulemuseks on autentne tõsielukirjandus, mille lugejat tabab hõllandus, magusvalus 
nostalgia ja äratundmisrõõm - peaminister Taavi Rõivas.     Tammerraamat

Pajatusi Palgimäelt     Hans Karro, 2010

 Soomepoiss Hans Karro jutustab raamatus oma seiklusrikkast elust, nõukogude 
ajal kulaklikuks kuulutatud kodutalust Palgimäest ja selle elanike saatusest ning eesti rahva 
kannatustest 20. sajandi sõdade ja okupatsioonide aastail.                Autori kirjastus

LAINEline elu         Kristel Rõss – Tallinn, 2010

 Ansambel Laine on justkui kaunis 50aastane daam, kes on osanud hoida oma 
nooruslikkust, ilu ja andeid - iseenda ja oma austajaskonna heaks.      Ajakirjade Kirjastus

Klassikokkutulek Kassaris               Helju Pets – Tallinn, 2013

  Nelikümmend kolm aastat pärast keskkooli lõpetamist sätivad klassikaaslased end 
Hiiumaale Kassarisse üle väga pika aja kokkutulekule. Aastate jooksul on nende elus palju 
muutunud.               Kirjastus Tänapäev

1001 Winters / 1001 talve       Kristiina Ehin - Fayettevulle,NY, 2012

  In the vein of the long line of Estonian women poets, Ehin’s poems delineate a 
background of ancestral voices, enrobed in the shades of everlasting nature, upon which her 
own sincerity weaves new patterns. Like one of her predecessors in Estonian verse, Anna Haava 
(1864–1957), the author recalls a female zither player, playing softly—not to vex the loved one 
but with a resonance of spiritual power. The original Estonian and English translations by Ilmat 
Lehtpere presented side by side.          Bitter Oleander Press

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.

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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Kultuuriministeerium saadab Washingtoni ja Vancouveri eestlaste poole 
teele valiku eesti filme, raamatuid ja muusikat

Kultuuriministeerium saadab täna, 28. 
augustil Vancouveri ja Washingtoni 
eestlastele valiku uuemaid eestikeelseid 
filme, raamatuid ja muusikaplaate. 
Läkituse sisus lepiti kokku hiljutistel 
kohtumistel Vancouveri ja Washingtoni 
Eesti seltsidega, et aidata kodumaast 
kaugel elavatel eestlastel hoida eesti 
keelt ja kultuuri.

Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo 
Nõgene sõnul väljendasid seltsid 
kohtumistel soovi veelgi tihedamaks 
kontaktiks Eesti nüüdisaja kultuuriga. 
“Seltside liikmete üks palveid riigile oli 
saata neile viimase aja eestikeelseid filme, 
muusikat ja raamatuid. Kultuuriministeerium võttis selle soovi kuulda ning täna lähetame mõlema seltsi 
liikmetele pakid, et kodust kaugel elavatel eestlastel, seltside kaudu eestluse hoidjatel, oleks soovitut oma 
seltsi liikmetele võimalik lugemiseks, kuulamiseks ning vaatamiseks pakkuda,” ütles Nõgene.

Augusti alguses Whistleris Lääneranniku Eesti Päevadel toimunud kohtumisel Vancouveri Eesti Seltsi 
liikmetega tõdeti, et suurim murekoht on eesti keele oskuse hääbumine iseäranis noorte hulgas.

Vancouveri Eesti Seltsi esimees Olev Rumm selgitas, et seltsi raamatukogus on palju eesti filmiklassikat 
ja üle 3400 raamatu, kuid suurem osa sellest on vanem väliseesti ja ennesõjaaegne kirjandus. 
“Kultuuriministeeriumilt saadud uuemad raamatud ja ingliskeelsete subtiitritega DVDd toovad kindlasti 
värskust juurde ja tõstavad meie külastatavust,” arvas Rumm. Ta lisas, et suurt heameelt teeb ka uute 
filmide ühisvaatamise võimalus. “Meie hulgas on väga palju inimesi, kes eesti keelt ei valda. Seetõttu 
loodan, et filmiõhtud kujunevad tänu tõlkele väga populaarseks,” rääkis Rumm.

Vancouverisse ja Washingtoni saadetavate raamatute valikus on Indrek Hargla, Andrus Kivirähki, 
Mihkel Muti, Piret Raua ja paljude teiste nüüdisautorite teosed. Filmidest läks teele nii vanemaid kui ka 
uuemaid linateoseid, nende seas ‘Kertu’, ‘Nullpunkt’, ‘Ma ei tule tagasi’, ‘Elavad pildid’, ‘Kirsitubakas’ 
jm. CD-plaatide valikus on muusikat Urmas Alendrist kuni viimase aja ühe tähtnime, Curly Stringsi 
loominguni.

Kultuuriministeerium on valmis vajaduse tekkimisel sarnaste ühekordsete saadetiste edastamiseks Eesti 
seltsidele ka tulevikus, kuid julgustab kodumaast kaugel elavaid rahvuskaaslasi veelgi agaramalt kasutama 
riigi pakutavaid keele- ja kultuurikümbluse võimalusi. Näiteks toetab käimasolev kolmas rahvuskaaslaste 
programm muuhulgas väliseesti noorte õpinguid Eestis, aitab kaasmaalasi Eestisse keelekursustele ning 
lapsi laagritesse.

Lääneranniku Eesti Päevadest valminud ETV saadet “Eestlased läänerannikul” saab järelvaadata ERRi 
kodulehel: http://etv.err.ee/v/230d283d-315e-4f99-9942-1331da67a24d

Lisainformatsioon
Anne-Ly Reimaa

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
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Hallhaigur
 Nagu nimigi ütleb, on tegemist halli värvi linnuga. Kaelaosa on heledam, keha ja tiivad on 
tumehallid, nokk on oranz. Hallhaigrule on iseloomulik ka S-kujuline kael. Tänu sellele on võimalik 
hallhaigrut teistest sarnastest lindudest hõlpsasti eristada. Samuti on hallhaigur sookurest ja toonekurest 
mõnevõrra väiksem.

 Segamini võib ajada... Hüüp on hallhaigruga sarnane, kuid suhteliselt harva esinev lind. Noored 
hallhaigrud on hüübiga üsna sarnased. Hallhaigrut on võimalik teistest lindudest eristada talle iseloomuliku 
S-kujulise kaela järgi.

 Hallhaigur pesitseb parasvötme Aasias ja samuti Aafrikas. Soojemates kohtades on paigallind, 
külmematest paikadest võib talvel lõuna poole rännata. Hallhaigrud varitsevad pisemaid kalu tihti 
roostikes, jõgede ja järvede kallastel. Tavaliselt otsivad nad kalu varahommikul ja hilisõhtul. Tüüpiline 
eluiga on 5 aastat. Pikim teadaolev eluiga on 23 aastat.

 Hallhaigrud on suurepärase nägemisega ja kuulmisega linnud. 
Samas on nad ka väga kartlikud ja põgenevad tihti ennem, 
kui inimene neid märkab. Nad elavad kolooniates, mis võivad 
asuda veekogudest kümnete kilomeetrite kaugusel. Hallhaigrud 
ehitavad oma pesa kuuse latva ja tihti on ehitatud pesal samal 
puul ka naabreid. Hallhaigur võib tundide viisi seista liikumatult 
ühel jalal, pea õlgade vahel. Suuri kalu püüab hallhaigur neid 
nokaga ‘torgates’, neid seejärel raputades ja siis, pea ees, alla 
neelates.

 Hallhaigru paaritumisrituaal on tseremoniaalne. Isasel on oma 
pesakoht. Pesale tulles toob ta kuuldavale valju häälitsuse. Pesal 
olles vibutab pead ja plagistab nokka. Kui emane saabub, siis 
peab ta olema tagasihoidlik, vastasel juhul ajab isane ta minema. 
Sobiva emase saabumise korral plagistab isane 20-40 korda 
nokka. Paarid püsivad koos ühe pesitsushooaja.

 Hallhaigru suur pesa asub puuladvas ja koosneb kuivanud 
okstest. Vooderdus on kõrtest ja oksaraagudest. Pesa võidakse 

kasutada aastast aastasse. Emane hallhaigur muneb märtsis-aprillis pessa 3-5 muna, üks iga kahe päeva 
tagant. Hauvad mõlemad vanemad keskmiselt 26 päeva. Koorudes hoolitsevad poegade eest mõlemad 
vanemad. Üks on esimese kolme nädala jooksul kogu aeg pesal, kaitses poegi vihma ja päeikese eest. Söögi 
saamiseks toksivad pojad vanalinnu nokka, kes neid siis toidab. Noorlinnud saavad lennuvõimelisteks 55 
päeva vanuselt ja suguküpseks 2 aastaselt. Hallhaigrul on 1 kurn aastas. Kui üks kurn hävib vahetult peale 
munemist, võib emaslind muneda ka asenduskurna.

 Hallhaigru põhitoiduks on väikesed kalad, aga ei põlga ära ka kahepaikseid ja teisi selgrootuid. 
Kui kala pole saada, lepivad nad ka rohutirtsude ja väikeste imetajatega.

 Enamasti hallhaigrul vaenlasi ei ole, poegadele võib saatuslikuks saada rabapistrik või mõni teine 
kulliline. Harva on rabapistrikud ka täiskasvanud hallhaigruid jahtinud.

 Eestis pesitseb hallhaigruid 1.000-1.500 paari, Euroopas 210-290 tuhat paari. Euroopas talvitub 
üle 86 tuhande linnud. Hallhaigrud on maailmas kokku 710 000 – 3 600 000.

 Iseärasused: hallhaigrul on S-kujuline kõver kael, teistel kurelistel on lennates kael pikalt ette 
sirutatud. Hallhaigrute koloonias võib pesitseda kuni paarsada paari.

 Millal võib Eestis kohata... Hallhaigrud on aktiivsed märtsist oktoobrini, mil algab nende rännak 
Edela-Aafrikasse.

Koostanud: Sander Hüdsi, täiendanud: Jaak Põder 
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KODUST LAHKUMISE 
MÄLESTAMINE

20. septembril 2015, kell 11:00
ühine mälestamine jumalateenistuse ajal 

Peetri kogudusega ja Eesti Kultuuri Ühinguga 
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Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgese
tervitus XXXII Lääneranniku Eesti Päevade avamisel

Kanadas Whistleris, 5. augustil 2015

Ta lendab lillest lillesse,

ja lendab mesipuu poole;

ja tõuseb kõuepilv ülesse -

ta lendab mesipuu poole.

Kallid eestlased, siin, 7500 kilomeetri kaugusel kodumaast, head külalised.
Tervitan teid Lääneranniku Eesti Päevadel!

Ülemaailmsed eestlaste kokkutulekud, olgu need Lääne- või Idaranniku päevad, üleilmne ESTO 
või laulu- ja tantsupidu Tallinnas – on meid alati liitnud, aidanud alal hoida meie keelt ja kultuuri, andnud 
tahtejõudu tegutsemiseks ka keerulistel aegadel. Need sündmused on suurepärane võimalus kohata vanu 
ja leida uusi sõpru olla eestlaste keskel. Maailmas, väljaspool Eestit tegutsevate Eesti organisatsioonide 
olemise peamine ja kooshoidev mõte ning eesmärk, eestluse hoidmine, on ikka sama, mis oli mitmeid 
aastakümneid tagasi. Teie kõigi panus, kes te igapäevaselt elate Eestist kaugel, kuid aitate hoida oma 
kodumaad, läbi oma hindamatu tegevuse väljaspool Eestit, hoides Eestit ja eestlust, on oluline kogu Eesti 
käekäigule. Eesti riigi poolsed tänusõnad  kuuluvad teile kõigile!

Kanada ja Ameerika Ühendriigid on saanud tuhandetele eestlastele uueks elupaigaks. Siinne 
eestlaskond on olnud eesti pärandi kandjaks ja edasiandjaks peaaegu kuus pikka aastakümmet. Aitäh teile, 
kes te siin õppides, töötades ja elades oma keelt ja  sinimustvalget lippu ikka kalliks peate ning 
ühistegemiste kaudu Eestit omasemaks aitate luua! Eestile  on tähtis, et iga eestlane,  elagu ta kodumaal 
või kodunt kaugel, tahaks edasi kanda meie meelt ja meie keelt. Kodust kaugel elavatel eestlastel on oma 
kodumaa käekäigus, kultuuris, majanduses, ka poliitikas,  oluline roll. Sageli on just välismaal elavad 
eestlased meie maa esmased tutvustajad, meie heatahtesaadikud võõrsil.

Iga rahvas tahab olla suur ja see ei tähenda üksnes arvulist mõõdet, vaid pigem meeldejäävat  
jälge maailma kultuuride peres. Meie, eestlased, saame oma jälge maailmas mõõta eelkõige oma kultuuri 
elujõulisusega.

Kultuuriministeerium on võtnud viimastel aastatel oma südameasjaks Eesti kultuuri toomise 
väljaspool Eestit elavate eestlasteni, et ka teil oleks võimalikult palju võimalusi, osa saada meie ühiste, 
Eesti loomeinimeste tegevusest, võimalikult lähedal oma tänasele elupaigale. Ka seekord oleme aidanud 
Kanadasse reisida üle 130-l Eesti inimesel, kes esinevad erinevates kollektiivides tänasetel Lääneranniku 
Eesti Päevadel. Me lubame, et me teeme seda ka edaspidi.

Hoidkem elus seda maailma ja seda kultuuri, mille nimeks on Eesti! Keegi teine peale meie endi 
seda teha ei saa. Eesti ja eestluse eest saame seista omaenese tarkuse, kanguse, ettevõtlikkuse ja aeg-ajalt 
ka meeletuna tunduvate ideedega. Teeme ja tehkem seda rõõmuga.

Among us, taking part in the festivities, there are also non-Estonian people who are indeed 
Estonians in their hearts – family members, friends; Estophiles, who love and respect Estonia and the 
Estonian culture, because otherwise you would not be here in our midst today, as well as during other 
Estonian festivals. Thank you, from the bottom of my heart! Thank you for helping to make Estonia even 
bigger; thank you, that you care for us, love us and are with us. 

Õnnitlen südamlikult Lääneranniku Eesti Päevade korraldajaid ja osavõtjaid! Minu eriline siiras 
tänu Olev Rummile ja Eesti aukonsulile Vancouveris Harry Jaakole ning teile kõigile, kes olete andnud 
oma panuse selle aasta Lääneranniku Eesti Päevade toimumisse!

Nii hing, oh hing, sa raskel a'al - kuis õhkad isamaa poole;

kas kodu sa, kas võõral maal - kuis ihkad isamaa poole! (Juhan Liiv)

Kuulutan Lääneranniku Eesti Päevad 2015, Whistleris avatuks!



23

We would like to thank the following volunteers for their time and dedication in making this past LEP 2015 in 
Whistler a success! All of the volunteer help is greatly appreciated, and the festival would not have been the 
same without this amazing team. Suured tänud!  Our most sincere apologies to any names that were missed.

Executive Team
Olev Rumm Lilian Olljum Harry Jaako Karin Muld Alar Suurkask

Event Teams
Algur Kaerma Enno Paat Ivo Tanner Linda Bandeira Merike Kolga 

Anton Suurkask Erika Johanson Kaili Vesik Mae-Helena Mägila Michelle Kangro

Arvo Marits Eva Fontana Kaillie Kangro Mare Fraser Mike Toompuu

Barbara Jaako Ingrid Soide Küllike Kõvamees Marit Rumm Raimund Stamm

Brigid Zurock Isaac Zurock Leah Jaako Marni Fraser Ruth Knoop 

Elery Killing Ivar Vasara Liisa Hein Mart Mikk Thomas Kirves

Volunteers
Aarne Tork Ellen Challinor  Kalev Ruberg Mall Vesik Signe Olson 

Aita King Enda Bardell Karen Rida Mare Tutti Silvi Otsmaa 

Alan Matheson Enely Rebane Karl Rumm Margo Meri Silvi Wool 

Aldo Bender Erik Kõvamees  Kate Seekings Marie Kaul-Rahiman Silvia Hagen 

Allan Laarents Erin Orr  Katrin MacLean Marina & Uku Tuul Silvia Soide

Andres Rebane Ethan Humphrey Katrina Kirves-Warniez Marje Suurkask Sirje Vanajaan

Anita Ellis Fabien Warniez  Ken Walker Michele Tallermo Susan Bender

Anne Tork Hans Selde Kevin Jaako Mike Muld Taavo Ruberg

Annika Tork Harry Vesik Kim Smith Mike Scott Thomas Kitching

Anu Rehtlane Heikki Kolga Krista Tanner Mike Tallermo Thomas Pajur

Arne Kolga Helga Sova  Kaili Anakotta Märt Lume Tiiu Rahiman 

Arthur Kitching Ingrid Ruberg Kristen Anakotta  Oskar Vahepold Tom Vesik

Asta Sprogis Ingrid Rumm Laila Soide Paul Kõvamees Urve Humphrey 

Cedar Vasara  Isa Stefan Pettai Laura Olljum Paulo Bandiera Veiko Tutti

Chris Vesik Jaane Orav Leida Nurmsoo Peeter Kopvillem Vello Püss

Dagmar Ohman Jessie McNeil Linda Walker Peeter Põldre Viive Truu

Doug Humphrey Justament Lisa Rebane Peeter Vesik  Viivi Alexander 

Ed Rebane Justine Ellis Linda Õunapuu Rein Pääsuke Vivien Soide &

Edda Davis Juta Kitching Mae Vink  Rein Stamm Espen Van Vahkel

Elin Saarekivi Kadri Koppel
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Lääneranniku Eesti Päevade 2015 järelhelin.

 Kui Lääneranniku Eesti Päevad (LEP) juba neljandat päeva kestnud olid, leidus siiski veel inimesi, 
kes eestlaste suurkokkutuleku hingusest osa ei olnud saanud. Kas oli maa Whistleri sõiduks tavalisest pikem, 
takistas kõrge vanus või polnud sobivat liikumisvahendit - mis iganes see ollagi võis, ent seda tühimikku 
täitiski pühapäeva, 9. augustiks Vancouveris Oak St. ja 49 Ave nurgal Eesti Kirikusse planeeritud oikumeeniline 
jumalateenistus.Teenisid õpetaja Algur Kaerma, pastor Margo Meri ja ülempreester Isa Stefan.
 Rahvusooper Estonia metsosopran Helen Lokuta ja tenor Oliver Kuusik, Tarmo Eespere klaverisaatel 
esitasid Bach-Gounod ‘Ave Maria,’ César Franck’i ‘Panis Angelicus’ ning René Eespere ‘Ärkamise aeg.’ 
Esimesed tuleristsed avalikul esinemisel Kanadas sai 14-aastane Mattias Andreas Kaerma, kes trompetil 
koos orelil mänginud dr. Robert Batt’iga jumalateenistuseks valitud koraale saatis.
 Isa Stefan pidas pidupäevade lõpetuseks kohase jutluse, milles oli tõsist kristlikku moraali, sisulist 
õpetust, kuid ei puudunud ka sobival kohal ja just paraja tonaalsusega esitatud humoorikad lingid, mis 
rahva virgena hoidsid. Kirik olid rahvast täis kogunenud nagu jõuluõhtul, külalisi Torontostki istus meie 
seas, olgu siinkohal toodud tuntud muusikamehe Charles Kipperi isik.
 Pärast jumalateenistust oli keldrisaalis kaetud rikkalik einelaud. Suurepärase initsiatiiviga tulid välja 
ortodoksi koguduse naised. Hiigel vaagen maitsvaid Kembi talu pirukaid ja muud maitsvat leidis kiiresti 
üles tänulikud sööjad. Juttu jätkus pikemakski, kuid lõpuks oli kõigil aeg minna, kellel koju siinsamas 
Vancouveris, kellel aga pikem kodutee ette võtta Kodu-Eestisse. Paljudel oli siiski veel varutud aeg LEP-i 
kooride kontserdile Chan Centre’is kell 3.30 p.l. Rõõmsatena üksteisele kätt ulatades mindi igaüks oma teele. 
Uued LEP-i kohtumised saavad teoks Los Angeles’is.

Rev. Algur Kaerma 

Tänuavaldus
Oooh 90-nd, olen tänulik oma sõpradele, kes tulid mulle õnne soovima, lilli-kinke tooma ja et koos 
lõunat süüa restoran ‘Delrios’. Tänan südamest õpetaja Kaermat tõesti kena ‘palve’ eest ja noore 
Matiasele trumpeti soolo eest tänu. Olen õnnelik, et selles eas veel nii populaarne olen. Isegi Saaremaalt 
ja Tartust telliti kohale laulukoorid, et mulle ‘Ta elagu’ laulda. Võttis pisarad silma. Palju tänu neile 
kes seda korraldasid. Palju tänu Lilian ja Saaremaa koor lillekorvi eest. Paistab, et olen oma perele 
ja sõpradele kui üks pärl aastate reas. 
  Südamlik tänu ja kallistus
     Laidalt

Foto: Metsosopran Helen Lokuta 
ja tenor Oliver Kuusik esitamas 
César Franck’i ‘Panis Angelicus’. 
Klaveril saadab pianist Tarmo 
Eespere.

Foto autor: Milvi Puusepp
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2015 a EstDocs lühifilmide sisseandmise tähtaeg läheneb.

Filme oodatakse 23.septembriks 2015, Eesti-teemalise 
lühidokfilmi maksimaalne pikkus 7 minutit. Tartu College’i 
ja Otto Rannamäe publikupreemia antakse võitjatele üle 
oktoobris toimuva EstDocs filmifestivali toimumise ajal. 

Võistlusjuhenditega saab tutvuda: 
www.EstDocs.com 

Eelmiste aastate lühifilme saab näha: 
Youtube.com/EstDocsTO

Lähem info: shorts@estdocs.com

VERR Koidik

Have you ever wanted to folk dance, or want to pick it up again?
Join VERR Koidik, we are starting up Sunday, Sept. 20 @ 6:30pm.
Tom Vesik will be teaching (vanesto@shaw.ca).

To confirm your attendance, please email Arvo at: arvom@shaw.ca

MARDIPÄEVA PIDU

Saturday, November 7th - 7:00pm meie kodu - 6520 oak street
laupäev, 7. november - kell 19:00

COME IN 
COSTUME!

music, 
dancing, 

food, drinks 
& fun jüri arrak - mardipäev
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Ta sobib. Ta sulandub ja eristub. Ta puudutab sinu meeli. Ta on täiuslik kaaslane kõikidesse hetkedesse, 
milles soovitakse nautida pehmust, kangust ja salapära… 

It fits. It blends and distinguishes. It touches your senses. It’s the perfect companion for all moments for 
enjoying softness, strength and mystery. 

SERVING: Vana Tallinn is best enjoyed neat, on the rocks, as an ice-cold shot or alongside a hot drink. It’s 
naturally also a great cocktail ingredient and a pleasant surprise in various sauces and desserts. 

 

 

 

Hot Spiced Cider: 

1 tsp. Unsalted butter  
1/8 tsp. Cinnamon 
1/8 tsp. Nutmeg  
1/8 tsp. Clove 
1 tsp. Brown sugar  
45 ml Vana Tallinn  
Hot apple cider 

glass: hot beverage glass 

Put butter and all dry ingredients in the glass. Add 
Vana Tallinn Liqueur. Fill glass with heated apple 
cider. Stir with a long spoon. 

Vana Tallinn Coffee: 

1-1.5 oz. Vana Tallinn  
black coffee/musta kohvi 
whipped cream/vahukoort 

glass: hot beverage glass 

Pour hot coffee in the glass, leaving room for Vana 
Tallinn and whipped cream. Add the liqueur and 
mix, layer partly whipped cream from a spoon on 
the surface.  

Vala klaasi kuum kohv, jättes ruumi Vana Tallinnale 
ja vahukoorele. Lisa likööri ja sega, pinnale kihita 
lusika pealt pooleldi vahustatud koorekiht. 
Vahukoorele võid riputada lahustuvat kohvi, riivida 
shokolaadi või kaneelikoort. Naudi suurepärast 
kohvijooki pärast sööki või soojendava joogina 
külmal talvel.

RECIPES FOR THE FALL AND WINTER 

VANA TALLINN Authentic  ESTONIAN LIQUEUR 

Royal Tallinn: 

0.5 oz. Vana Tallinn 
dry sparking wine 

glass: flute 

Pour Vana Tallinn in a cooled sparkling wine flute 
and fill the flute with dry sparkling wine. 

Duck Filet w/orange & Vana Tallinn Sauce: 

4 duck fillets 
Salt and pepper 

SAUCE: 
2 tbsp honey 
juice of 1 small orange 
a pinch of lemon juice 
3 tbsp soy sauce  
1 chilli, chopped fine 
2-3 tbsp Vana Tallinn liqueur 
freshly ground black pepper  
salt if necessary 

Cut the skin of duck fillet with a sharp knife 
crosswise so that the flesh stays intact. Season with 
salt and pepper. Place skin down on a hot pan and 
fry for approx. 7 minutes, lower the heat a little and 
fry for another 3 minutes until the skin is crispy and 
golden brown. Flip over and fry the fillet for another 
approx. 5 minutes. Wrap the fillet in foil and let it 
“rest”. Pour duck fat off the pan and use it, for 
example, for cooking baked potatoes. 

For the sauce, mix honey, orange juice, lemon juice 
and chilli. Boil until it thickens a little. Add soy 
sauce and Vana Tallinn liqueur, season with salt and 
pepper. 
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Darja, owner of Elita Spirits Import Ltd. founded in 2013 in 
Vancouver, has been importing Vana Tallinn to the Lower Mainland 
for the past 2 years.  

Born in Latvia, Darja remembers fondly of going on trips to Estonia 
with her classmates and always bringing back a bottle of Vana 
Tallinn back home.  

Since then, Darja has lived, worked in Latvia & Germany and 
decided to move to Canada 10 years ago to be closer to her parents 
who immigrated to Vancouver. She now has a 6 year old son and 
enjoys being in Vancouver close to her family. Several years ago, 
when she decided to import spirits into Canada, on the top of her list 
was Vana Tallinn! She is particularly enthusiastic about Estonian 
liquor especially Liviko’s Vana Tallinn and Herbert herb liqueur. 

When I asked Darja, how popular Vana Tallinn is here and what kind 
of people buy it she responded that surprisingly it’s very popular with 

Canadians and non-Estonians although she’s met several Estos on her 
samplings. Sales do well most especially on Vancouver Island she adds.  The challenge has been getting Vana 
Tallinn into the BC Liquor Stores to sell, a process that involves much paperwork and also local demand 
however Darja is convinced that it would sell well! Many people love the taste of Vana Tallinn and I have to 
admit that when I first tried it many years ago, I was not one of them. But since I’ve gotten older I’ve 
acquired a fond taste for it and love it with coffee & tea and using in baking recipes such as: Vana Tallinn 
Latte Cupcakes (Nami-Nami blogspot), Banana Bread, and this Christmas I will try it in Christmas Fruitcake. 
I have heard that it is also delicious drizzled on ice cream.  

For more information on Elita Spirits Impots Ltd. you can visit their website at www.elitaspirits.ca. Darja 
looks forward to attending some of Vancouver Estonian events in the future to give some samplings! 

Ingrid Soide

VANCOUVER: 
ValueOnLiquor 
1450 SW Marine Drive, Vancouver 

Libations Liquor Store  
962 W King Edward Ave., Vancouver 

Legacy Liquor Store 
1633 Manitoba St., Vancouver 

RICHMOND: 
Bridgeport Liquor Store 
3031 Beckman Pl., Richmond 

Malone’s Garden City Liquor Store 
9100 Blundell Rd., Richmond 

COQUITLAM: 
John B Pub and Liquor Store 
1000 Austin Ave., Coquitlam 

SURREY: 
Central City Mall Liquor Store 
 13450 102 Ave #190, Surrey 

SQUAMISH: 
Squamish Liquor Store 
38241 Cleveland Ave., Squamish 

WHISTLER: 
Nesters Liquor Store 
7025 Nesters Rd., Whistler 

VICTORIA: 
Cask & Keg Liquor Store 
852 Esquimalt Rd., Victoria 

COLWOOD: 
Cascadia Liquor Store 
2244 Sooke Rd. Colwood 

COURTENAY: 
Cascadia Liquor Store 
200444 Lerwick Rd., Courtenay 

NANAIMO: 
Lucky’s Liquor Store 
3296 Island Hwy North, Nanaimo 

VANA TALLINN Liqueur is available in the following stores in B.C.: 
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Jõuluturud – Christmas Markets 

Scandinavian Community Centre 
6540 Thomas Street, Burnaby 
www.scandinaviancentre.org 

 

Vancouver Christmas Market 
Queen Elizabeth Plaza 

650 Hamilton Street, Vancouver 
www.vancouverchristmasmarket.com 

 

Norweigan Craft Market Sunday, November 1st 12pm - 4pm

Swedish Christmas Market Saturday, November 21st

Sunday, November 22nd

11am - 4pm

11am - 4pm

Scandinavian Craft Fair Sunday, November 29th tba

Vancouver Christmas Market Nov. 21 - Dec. 23

December 24th

11am - 9pm daily

11am - 6pm 

 
Jõululaat – Christmas Bazaar  

Meie Kodu - St. Peter’s Estonian Church 
6520 Oak Street, Vancouver 

Hosted by Kuldne Klubi Pensioners Club  
contact Edda Davis 

Estonian Christmas Market 
Eesti Jõululaat

Sunday, December 6

pühapäev 6. detsember

Doors open 12pm

12:00
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events
Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

20.09.2015 18.30 VERR Koidik - 
Folk Dance group Koidik – practices begin

Meie Kodu saal -
6520 Oak Street, Vancouver

24.09.2015 19.30 Vancouveri Segakoor - 
Vancouver Estonian Mixed Choir – practices begin

Meie Kodu saal -
6520 Oak Street, Vancouver

29.09.2015 19.00 Vancouveri Kilplased - 
Folk Dance group Kilplased – practices begin

Meie Kodu saal -
6520 Oak Street, Vancouver

24.10.2015 10.00 Sügis talgud - 
Property clean up day

Mäeotsa - 
32113 Olson Ave., Mission

07.11.2015 19.00 Mardipäeva pidu -
St.Martin’s Day Party

Meie Kodu saal -
6520 Oak Street, Vancouver

27.11.2015 – Postipoisi talve numbri kaastöö tähtpäev -
Submission deadline for the Winter ‘Postipoiss’

–

06.12.2015 12.00 Kuldse Klubi Jõululaat –
Christmas Market, hosted by the Pensioner’s Club

Meie Kodu saal -
6520 Oak Street, Vancouver

Värskem info saate vebsaitilt – for up-to-date info, see:
www.facebook.com/vesbc
www.estonianevents.com



fotod: peeter põldre  
ja silvia soide
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