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Mäeotsa talgud - 
Clean up day, May 14

EKN Mõttekoda / Estonian Central Council in Canada visioning session
April 10th at Tartu College, Toronto. EKN West Coast Representative Brigid Zurock attended and participated on behalf of VES.

Maipidu at Mäeotsa, May 21 - Ms. Maipidu Games, Kilplased and Kiivitajad ladies performing



Jaaniõhtu

Kätte jõudnud jaanikuu
õite ehtes sirelpuu,
laulab ööbik taeva all
põõsa all on jaanilill,
rahvas kogund metsa alla
tants ja laulud pääsend valla,
künkal põleb jaanituli
ei sest olnud palju tüli,
noored selle üles seadsid
vanad seda heaks kiitsid,
pillil polka tuurid sees
noortel veri soontes keeb,
hommikuni tantsu lõõdi
Kalja kapast peale joodi,
koju mindi koidu algel
igal ühel rõõm on palgel,
lühiksed on suve ööd
ees sind ootvad talu tööd.
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Märtsiküüditamine Eesti Kirik

 Tänavu paastumaarjapäeval ja Suurel Reedel möödub 67 aastat 25. – 27. märtsini läbi viidud 
suurküüditamisest Eestis, mille pani toime Nõukogude Liit.
 20,722 inimest pidid hetkepealt jätma oma senise elu ja minema raskele Siberi teekonnale. Nendest 
ligikaudu 3000 ei pöördunud enam kunagi koju tagasi. Kogu selle elajaliku operatsiooni läbiviimiseks toodi 
okupeeritud Eestisse täiendavalt 10,000 eriväljaõppe saanud Nõukogude sõjaväelast. Eesmärk oli rahvast 
hirmutada ja murda metsavendade vastupanu, sest pärast küüditamist ei olnud enam talusid, kust nad olid 
toitu saanud. Küüditamisega rajati tee kolhoosikorrale ning sellele, et eestlased jääksid omal maal vähemusse.
 Märtsiküüditamise aegu olin Kõrveküla 7-klassilise kooli õpilane. Parasjagu oli koolivaheaeg. Mu 
ema Linda Tarto oli postiljon ja läks ka sel päeval, nagu tavaliselt kaarikuga postkontorisse tööle. Tartu 
lähedal Aoveres Lepiku talus oli postikontoriga sama katuse all valla täitevkomitee. Kui ema kaarikuga 
suurelt maanteelt talu poole pööras, oli NKVD valvesalk tal vastas. Emalt käest küsiti vigases eesti keeles 
nime, isanime ja sünniaastat. Kui viimased kaks ei klappinud, ütles valvesalga ülem, et ärgu ema valetagu, 
ja lõi teda näkku. Ema tõmmati kaariku pealt maha ja lohistati juukseidpidi mööda maad täitevkomitee 
ruumidesse, kuhu olid koondatud taludest veoautode ja hobustega kokkuveetud inimesed. Pärast paaritunnist 
õiendamist, kui kohale oli toodud „õige“ Linda Tarto (Raadi vallas oli kaks samanimelist inimest), lasti 
ema tulema. Seega jäi ema küüditamata. Kui ma aga kooli läksin selgus, et minu pinginaaber Jaan Ploom 
oli ära viidud. Otsustasime klassikaaslastega, et kuni õppeaasta lõpuni keegi Jaani kohale ei istu. Kui Jaan 
1956. aasta suveks tagasi jõudis rääkis ta, et vanaisa oli Siberis nälga surnud, sest andis oma toidunormi 
lastele.
 Ma usun, et iga soomlane teab, et esimene Talvesõja ohver oli seitsmeaastane Helsingi tüdruk Armi 
Metsäpelto. Ka meie võiksime meeles pidada, et teadaolevalt noorim küüditatu oli kolmepäevane Anne 
Ojaäär Hiiumaalt. Varem on peetud noorimaks 24. veebruaril 1949 sündinud Virve Elistet, kes suri teel 
ühe kuu vanusena Petropavlovski raudteejaamas. Peep Varju on kirjutanud, et arhiivis on säilinud akt nelja 
lapse kohta, kes 27. märtsil 1949 Rakveres täiendavalt, ilma vanemateta küüdirongi pandi ja lõppjaamas 
Biiskis numbrite 375, 376, 377 ja 378 all üleandmise nimekirja lülitati. Vanim kodust väljaaetu oli 1854. 
aastal sündinud Maria Räägel Abja vallast, seega 95-aastane vanamemm.
 Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, on ütelnud Juhan Liiv. Ka filosoof George Santayana on 
väljendanud sama mõtet: kes ajalugu ei mäleta, on määratud seda kordama. Nende mõtete valguses häirib 
mind väga kohatine kalduvus okupatsioonide kuritegudest vaikida, nagu ka mõnede ringkondade jõuline 
soov muuta Okupatsioonide muuseumi nimi ebamääraseks Vabamuks ja ähmastada muuseumi esialgset 

kontseptsiooni. Põhjenduseks on öeldud, 
et okupatsioonide teema ei kõneta enam 
tänapäeva noori. Kooliõpetajate ülesanne 
on harida ja suunata noorsugu. Aga me 
ei tohiks alahinnata noorte uudishimu 
ja õppimisvõimet. Mulle on rohkete 
esinemiste põhjal just mulje jäänud, et 
noori huvitab sisuline informatsioon ja 
nad tahavad tundma õppida ehtsaid asju.

Hoia Jumal Eestit! 
Enn Tarto

Märtsiküüditamise aastapäev Tallinnas, foto: Hendrik Osula - delfi.ee
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Langenud Vabadusvõitleja Päeva 20. aulakonverents Tartu Ülikooli peahoones 27. 
märtsil 2016 kell 12–18 „35 aastat Jüri Kuke hukkumisest Vologda vanglas Venemaal“

Konverentsi juhatasid Rein Koch, Märt Kunnus ja Mart Niklus.

 12.00 pidas konverentsi avakõne Mart Niklus, millele järgnes suurepärane muusikaline tervitus 
klaveril. Esialgu oli kava kohaselt 12.15–12.35 ette nähtud Enn Tarto ettekanne pealkirjaga „Kes minevikku 
ei mäleta, elab tulevikuta“. Päevakavas tekitas muutusi justiitsminister Urmas Reinsalu saadetud pikk 
avakõne, mida lugesid rahvale vaheldumisi ette konverentsi juhatajad. Peamiseks justiitsministri sõnumiks 
oli, et Leedu, Läti ja Eesti peaksid ühiselt nõudma Vene Föderatsioonilt NSV Liidu okupatsiooniajal tekitatud 
kahjude hüvitamist ja vähemalt vabanduse palumist represseeritute ees.
 Oma sõnavõtus avaldasin 35 aasta möödumise puhul Jüri Kuke hukkumisest tema omastele, 
kaaskannatajatele ja kaasvõitlejatele. Avaldasin tunnustust 20. aulakonverentsi korraldajatele, kellega püüame 
hoida mälestust Jüri Kukest.
 Tervitasin kohalolnuid esimese ülestõusmispüha puhul ja tänasin märtsiküüditamise aastapäeva 
puhul märtsiküüditamise ohvritele mälestusküünade süütajaid kogu Eestis.
 Minu poole on korduvalt pöördunud inimesed ja küsinud, et miks astus hilisem vabadusvõitleja 
Jüri Kukk kompartei liikmeks. Ma vestlesin Jüri Kukega korduvalt sellel teemal ning ta selgitas mulle, et 
kui ta võeti õppejõuna NSV Liidu sõjaväkke, siis tegi talle muret Leedust, Lätist ja Eestist pärit nn ajateenijate 
terroriseerimine. Kompartei liikmena sai ta neid paremini kaitsta. See vastab tõele. Olen omal ajal seda 
väidet kontrollinud ning leidnud, et pärast II maailmasõja täielikku lõppu hukkus NSV Liidu vägedes 
vähemalt 500 Eestist pärit sundajateenijat Afganistanis ja mujal.
 Tänapäeval leidub neid, kes väidavad, et 1960ndad olid Eestis kuldsed. Olen isiklikult Mordva 
ANSVs vangilaagrites neid aastaid üle elanud. Seal hoiti kommunistlikes koonduslaagrites vaatamata nn 
Hruštšovi sulaajale umbes 30 naist ja 750 meest okupeeritud ja annekteeritud Eestist.
 Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Tahaksin rõhutada, et Mordva vangilaagrites oli üle 100 
rahvuse ja erinevatest usutunnistustest inimesi: katoliiklasi, luterlasi, baptiste, jehoovatunnistajad, budiste, 
muhameedlasi, juudiusulisi jne. Moskva korraldusel püüdsid laagrite ülemad igati provotseerida vangide 
omavahelisi tülisid nii rahvuslikul kui usulisel pinnal. Vangid ise üritasid lahkhelidest just hoiduda.
 Mulle teeb muret, et Tallinna Okupatsioonide muuseumi nime tahetakse muuta. Mõnede poliitikute 
soov on holokaustist ja natsikuritegudest mitte rääkida, sest nende ohvreid on Eestis umbes 11 korda vähem 
kui kommunismiohvreid. Kui Eesti Vabariik poleks tunnistanud natsikuritegusid ja holokausti, siis poleks 
me praegu NATO ega Euroopa Liidu liikmed.
 Kommunistide poolt oma kutsetööl hävitatud Eesti kodanike protsent vastaks tänapäeva Prantsusmaal 
umbes 6 miljonile inimesele, USAs tähendaks see umbes 30 miljonit hukkunut.
 Teadlase ja Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud Jüri Kukk ühines vastupanuliikumisega 1979. aastal. 
1980 käis ta Moskvas, kus andis välisajakirjanikele üle Eesti, Läti ja Leedu vabadusvõitlejate protestikirjad 
NSV Liidu vägede tegevuse ja viibimise vastu Afganistanis.
 Jüri Kukk ühines 23. augustil 1979 avalikustatud Eesti, Läti ja Leedu vabadusvõitlejate märgukirja 
ehk Balti Apelliga, kus nõuti Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamist ning tagajärgede 
likvideerimist, st Eesti, Läti ja Leedu iseseisvumise taastamist rahumeelsete vahenditega.
 Jüri Kukk mõisteti vangi ja jäeti vastavalt tookordsetele ENSV seadustele Eestisse, sest ta oli süüdi 
mõistetud §194-1 alusel kaheks aastaks üldrežiimiga vangilaagrisse.
 Mart Niklus ja Enn Tarto mõisteti süüdi ENSV KrK § 68 lõige 2 alusel 10 aastaks erirežiimiga 
laagrisse ja viieks aastaks asumisele. Vastavalt tookord kehtivatele ENSV seadustele pidi meid välja saatma 
okupeeritud ja annekteeritud Eestist.
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 Pikaajalisest näljastreigist kurnatud ja haige Jüri Kuke saatmine tappi Tallinnast Leningradi, sealt 
Koola poolsaarele, Arhangelskisse ja sealt Vologdasse on aegumatu inimsusevastane kuritegu. Raskelt 
haigete inimeste tappi saatmine oli isegi tolleaegses NSV Liidus keelatud.
 27. märtsil 1981. aastal suri Jüri Kukk Vologda vanglas. Ametlikuks surma põhjuseks toodi mao 
laienemine, südametegevuse puudlikkus ja kopsuturse. 30. märtsil 1981 sõitsid Eestist koos Jüri Kuke 
abikaasa Silvi Kukega Vologdasse Lagle Parek, Enn Tarto, Arvo Pesti, Rünno Vissak ja Eve Pärnaste.
 Tihti on minu käest küsitud, et miks nii pikalt nõuti Jüri Kuke kirstukasti avamist. Lõpuks näidati 
naistele, et seal on tõesti Jüti Kuke surnukeha. Kartsime nimelt, et matame kasti, kuid Jüri Kukk saadetakse 
kuskile laboratooriumisse meditsiinilisteks uuringuteks. Siis nõudsime, et Jüri Kuke surnukeha toodaks 
Eestisse. Meile vastati, et kuni karistusaeg ei ole täis, peab ta olema Vologda kalmistul. Matmise ajal lubasin, 
et ükskord saab Jüri Kuke surnukeha kodumaa mulda. Nagu Mart Niklus oma ettekandes mainis, maeti 
Jüri Kukk 25. novembril 1989 pärast jumalateenistust Kursi kirikus Kursi kalmistule.
 27. märts on aastast 2013 priiuse põlistamise päev. 27. märtsil 2013 toimus tänujumalateenistus 
Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris. Teenistuse käigus avati ja põhitseti Jüri Kuke mälestustahvel. 
Täname hr Jüri Kaske, kes sellele suuresti kaasa aitas. Mälestustahvli idee autor ja teostuse üks korraldaja 
Piret Tarto on tahvli avamise puhul kirjutanud: „Okupeeritud Eestis ei ole olnud sellist ajajärku, kus poleks 
toimunud vabadusvõitlust.“
 Me mälestame Jüri Kukke. Tema mälestust au sees hoides ei tohi me loobuda 2. veebruaril 1920 
sõlmitud Tartu rahulepingust.
 Tahan veelkord tänada tänase konverentsi korraldajaid ja osavõtjaid. Hoia, Jumal, Eestit!

Lugupidamisega
Enn Tarto

'Team Esto' Vancouver Sun Run 2016!

“Suur Hurraa” meie 'Team Esto' osalejatele kes vôtsid osa Vancouveri linna Sun Run jooksu vôistlusest 16 
aprillil. Se aastane 10-kilometre jooks on Vancouver Sun ajalehe sponsereertitud ja ta on Kanadas üks 
suurematest vôistlustest. Jooksurada algas 
keset all linna kus edasi jooksid mere 
äärest mööda, lôunapool linnast läbi, Burrard 
ja Cambie silldade üle finisijooneni. 

Kokku olid sel aastal registreerisid 43,372 
osavôtjat!

Fotos vasakult paremale: 

Mike Muld, Karin Muld, Arne Tork, 
Thomas Pajur, Anne Tork 
(puudub fotost: Kaili Vesik)
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Pastor Margo Meri  Tel.: (604) 436-0344  
 

J Õ U L U O O T U S   J A   J Õ U L U D  AD2015 
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUSES 

1645 North Grandview Highway. 
 
 
Pühapäeval, 29. novembre, I Advent   Jumalateenistus kell 2.00  
             
Pühapäeval, 6. detsembril, II Advent   Jumalateenistus kell 2.00  Issanda laud   
 
Teisipäeval, 8. detsembril     Naisring kell 7.00 PM alumises saalis 
 
Pühapäeval, 13. detsembril, III Advent   Jumalateenistus kell 2.00    
      Teenistusele järgneb pidulik jõuluõhtu ja  

jõululaulude laulmine alumises saalis 
 
 Pühapäeval, 20. detsembril, IV Advent   Jumalateenistus kell 2.00      
 
JÕULULAUPÄEVAL, 24. detsembril              PÜHA JÕULUÕHTU-JUMALATEENISTUS  kell 2.00 PM  
       
Esimesel jõulupühal, 25. detsembril   Jumalateenistust ei toimu 
 
Pühapäeval, 27. detsembril   Jumalateenistus kell 2.00    
       
Reedel, 1. jaanuaril 2016  Jumalateenistust ei toimu 
 
Pühapäeval, 3. jaanuaril, 2016     I Uusaasta jumalateenistus kell 2.00 PM 
       

„Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, 
et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. „ 

 
Õnnistatud jõulupühi! 

1645 North Grandview Highway, Vancouver
Pastor Margo Meri - tel: (604) 436-0344

JUMALATEENISTUSED TOIMUVAD IGAL PÜHAPÄEVAL KELL 2:00pm

*  *  *
Pühapäeval, 19. juunil, Jumalateenistus kell 2.00 PM. Külas Rev Helari Puu

Peale jumalateenistust on pastor Margo ja Lea Meri hüvastijätu kohvilaud

Pühapäeval, 10. juulil, Jumalateenistus kell 2.00 PM 
Tervitame uut pastoripaari, Rev Eenok ja Tiiu Palm Eestist, 

kes viivad edasi EUBC koguduse tööd järgneva kuue kuu jooksul

Oled väga oodatud meie keskele!

Jeesus ütleb: “See ongi mu Isa tahtmine,
et igaühel, kes näeb Poega

ning temasse usub, oleks igavene elu,
ja viimsel päeval mina äratan ta üles.”

     Jh 6, 40

*  *  *

Tänuavaldus
 Pastor Margo ja Lea tänavad kõiki armsaid, kellega on olnud võimalus kohtuda selle pika aja jooksul 
Vancouveris. On olnud imeline aasta, kus võisime õppida tundma paljusid toredaid inimesi, kes meid oma 
üliküllusliku armastusega kosutasid. Ja seda koguduslikust kuuluvusest sõltumata. Eriline eesõigus on olnud kaasa 
elada nendele kaugetele mälestustele, kus paljud pidid meie kodumaalt põgenema ning ei saanud enam tagasi. 
Tuli alustada oma eluga võõral maal ja õppida tundmatut keelt. Hiljuti öeldi meile, et võime olla õnnelikud 
inimesed, kuna meil on võimalik minna koju. Oleme õppinud rohkem armastama oma kallist kodumaad Eestit 
ning kõiki eestlasi siin kaugel, viimase mere ääres. Üks eriline koht meie südames kuulub teile! Võtame kaasa 
suure elamuste- ja mälestuste pagasi. See aeg jätab meie ellu häid mälestusi, mida jagub kogu eluks. Loodame 
veel üksteist näha, aga kui mitte enam maapeal, siis palume, et kohtumispaigaks võiks olla Taevane Kuningriik. 
British Columbia on küll ilus nagu paradiis, aga kord Issanda juures on kõik palju täiuslikum. Seega parem aeg 
ootab meid ees!

Jeesuse Kristuse arm ja halastus olgu meie kõikidega,
Tänulikud Margo ja Lea Meri

Mõned mälestused leiab aadressilt: http://suurelombitaga.blogspot.ca
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Rahvusooper Estonia 
Poistekoor  

 
                                                                      Foto avaldatud omaniku loal 

Oikumeeniline  
kontsert – jumalateenistus  

Eesti Kirikus 25. Juunil 2016 
kell 11:00 am 

Järgneb kohvilaud 

Kõigile teretulemast!  
EELK Vancouveri Peetri kogudus 
6520 Oak St., Vancouver, BC. 
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EESTI KIRIK 6520 Oak Street, Vancouver BC, V6P 3Z2  tel: 604-263-1802  

Õpetaja Algur Kaerma 
algur.kaerma@gmail.com  tel: 604-323-9930, cell: 604-314-4220
Esinaine: Milvi Puusepp, woodsmit@shaw.ca  tel: 604-542-0668

Abi: Armas Kivisild, tel: 604-987-9418
Sekretär: Virve Harris, tel: 604+594+4406

JUULI 2016
Ilma armulauata jumalateenistus toimub Eesti Kirikus 

pühapäeval, 17. juulil kell 11.00
Armulauaga jumalateenistused pühapäeval, 10. ja 24. juulil kell 11.00 

3. ja 31. juulil Eesti Kirikus jumalateenistust ei toimu

AUGUST 2016
Ilma armulauata jumalateenistused toimuvad Eesti Kirikus 

pühapäeval, 14. ja 28. augustil kell 11.00
Armulauaga jumalateenistus pühapäeval, 7. ja 21. augustil kell 11.00

Kaunist suveaega!
Soovib teile õpetaja ja Peetri koguduse nõukogu

VANCOUVERI PEETRI KOGUDUSE

TEATED

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, 26.juunil, kell 18.00 – Ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistul, eestlaste mälestusmärgi juures. Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

JUUNIKUU 2016
 Pühapäev,   5. juunil  kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus
 Pühapäev, 12. juunil  kell 11.00 Küüditamise mälestuspäev 
       Jumalateenistus ilma armulauata
 Pühapäev, 19. juunil  kell 11.00 Armulauaga jumalateenistus
 Laupäev,    25. juunil  kell 11.00 Oikumeeniline kontsert-jumalateenistus
       Esineb Rahvusooper Estonia Poistekoor
       Järgneb kohvilaud
 Pühapäev, 26. juunil  kell  6pm SURNUAIAPÜHA
       Oikumeeniline jumalateenistus
       Forest Lawn Memorial Park
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 odu kullakarvane
 Petlemma saabuti varakevadel, kui oder oli juba põldudel lõikuseks valmis ja talumehed   

kärsitud põimama talvise kätetöö raskelt saadud vilja. “Nõnda tuli Noomi tagasi ja koos   temaga 
moabi naine Rutt, ta minia, kes tuli ära Moabi väljadelt; ja nad jõudsid Petlemma odralõikuse alguseks.” 
(Ruti 1:22) Kalendriaja järgi võis see olla Abibi kuu ajal või vahetult pärast seda, mis on kaananliku–
vanaheebrea vaste juudi kalendrikuule Niisan.
 *Abib — see on põllumajanduslik määrang, mis viitas noorele odra viljapeale, mis oli toiduks 
tarvitamiseks piisavalt küpsenud. Sellisena oli viljalõikus märguanne, et iga kevad kannab endas võimalust 
rikkalikuks lõikuseks ja külluslikuks eluks. Mooses andis rahvale korralduse pühitseda igas Abibi kuus 
hapnemata leibade püha, et meenutada Iisraeli pääsemist Egiptuse orjapõlvest, kuid säärane pidulikkus 
tähistas ka vabadust ning julgeolekut, mida mõisteti Jumala uuendatud hoolitsusena maal, mida Jumal neile 
oli tõotanud anda. “Kolm korda aastas pead mulle püha pidama! Pea hapnemata leibade püha: seitse päeva 
söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal aabibikuus, sest siis sa tulid Egiptusest 
välja; aga tühje käsi ei tohi tulla mu palge ette!” (2Ms 23: 14–15) “Pea hapnemata leibade püha: seitse päeva 
söö hapnemata leiba, nõnda nagu ma sind olen käskinud, määratud ajal aabibikuus, sest aabibikuus tulid 
sa Egiptusest välja!” (2Ms 34: 18) “Pane tähele aabibikuud ja pea paasapüha Issanda, oma Jumala auks, sest 
aabibikuus viis Issand, su Jumal, sind öösel Egiptusest välja!” (5Ms 16:1)
 Sisenedes Petlemma valdasid Noomit kindlasti segased tunded, sest kuigi hea elu perspektiiv oli 
taas käeulatuses, oli tema identiteet muutunud. “Aga tema vastas neile: „Ärge hüüdke mind Noomiks, 
hüüdke mind Maaraks, sest Kõigeväeline on mulle valmistanud palju kibedust! Külluses läksin ma ära ja 
tühje käsi tõi Issand mind tagasi. Miks te hüüate mind Noomiks, sest Issand on tunnistanud minu vastu ja 
Kõigeväeline on teinud mulle paha!” (Ruti 1: 20–21) Noomi polnud siiski üksi ega mahajäetud.
 Iisraeli sotsiaalne struktuur oli organiseeritud astendatud pesakondadena. Peamine perekondlik 
üksus oli leibkond – ’bet av’ –, mis oli kõige madalam nö subordineeritud üksus, kellest ülemal asetses 
laiendatud perekond ehk klann — ’mishpaha.’ Ühes külas või üksteisega külgnevates üksustes elada kaks 
või kolm klanni. Kui mõni leibkond sattus õnnetusse, oli abistamine esmalt klanni ülesanne, seejärel 
konkreetse küla kohustus.
 Petlemma naised pakkusid sotsiaalset ja hingelist abi parimal viisil, kuid positsiooniga mees Elimeleki 
klannist — Boas, mees kõrgema järguga —, ja pealegi veel kõige enam sobilik poissmees, võis olla valmis 
majanduslikku tuge pakkuma. “Ja Noomil oli ta mehe sugulane, jõukas mees Elimeleki suguvõsast, Boas 
nimi” (Ruti 2:1) “
 Uudised liiguvad külast suust suhu kiiresti. Boas kuulis Ruti lojaalsusest ning otsustas aidata oma 
klanni ahastuses olevat liiget. “Ka olen ma moabi naise Ruti, Mahloni naise, ostnud enesele naiseks, et 
taastada surnu nimi ta pärisosal, et ei kaoks surnu nimi ta vendade hulgast ega ta kodukoha väravast; te 
olete täna selle tunnistajad.”(Ruti 4:10) Kuigi nii Boas ja Rutt olid teadlikud Ruti võõramaisest päritolust, 
tõmbusid nad ometigi teineteise poole — Boas kohusetundest ja Rutt vajadusest ja imetlusest tulenevalt. 
“Ja Boas vastas ning ütles temale: „Küllap on mulle teada antud kõik, mida sa oma ämmale oled teinud 
pärast oma mehe surma, ja kuidas sa jätsid maha oma isa ja ema ja oma sünnimaa ja tulid rahva juurde, 
keda sa enne ei tundnud. Issand tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle Issandalt, Iisraeli Jumalalt, kelle 
tiibade alla sa oled tulnud varjule!” (Ruti 2:11–12) “Ja Rutt ütles: „Ma olen sinu silmis armu leidnud, mu 
isand, sest sa oled mind trööstinud ja oled rääkinud oma teenijale meelepäraselt, kuigi ma pole ühegi su 
teenija vääriline.” (Ruti 2: 13)

LUGU LOJAALSUSEST, sõprusest ja armastusest ning sellest, 
kuidas õiget pagulast ära tunda ja teda armastama õppida

teine osa
Ruti raamat Vanas Testamendis
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Õige pagulane — lojaalne kodanik
 Üldine Lähis–Ida külalislahkus hõlmas nii pagulase kui võõramaalase vastuvõtmist ning peavarju 
pakkumist teatud päevade jooksul. Kui võõras tõestas ennast kogukonna viljaka ja võimeka liikmena, avanes 
talle võimalus saada vastu võetud mõnda võõrustavasse perekonda. Rutt noppis Boase põldudel kogu odra 
ja nisu lõikusaja kuni varajase suve palavani, tõestades oma iseloomuga, et ta on tubli naine. Boas ütles: “Ja 
nüüd, mu tütar, ära karda; kõik, mida sa soovid, ma teen sulle, sest mu rahva väravas teab igaüks, et sa oled 
tubli naine!” (Ruti 3: 11)
 Päevad ja nädalat peale lõikust oli võimaluste aeg, kus igamehe pangakonto oli pungil täis; aeg 
lahendada võlanõudeid või võtta uusi võlgu; või hoopis uuendada omavahelisi suhteid. Noomi tundis 
tegutsemiseks olevat õige aja. Boas oli iseloomukindel, usaldusväärne ja piisavalt varakas, et kindlustada 
Rutile seisund, mida ta vajas Petlemma kogukonna täisliikmeks saamiseks ja talle õiguse järgi kuuluva 
ainelise vara omamiseks.
 Kesköine seiklus rehealuse põrandal oli iseloomulik hetk mõlemale poolele (Ruti 3: 1–18). Niisugune 
omapärane kohtumine oli Noomi soovitus; vanemad külanaised on küllaltki targad ja sekkuvad siis, kui on 
vaja tõmmata õigeid nööre õigel ajal. Esimest korda peale tagasipöördumist Petlemma korvas Noomi 
leidlikkus tema varasema lootusetuse. Rutt peitis ennast Boase jalgade katte alla, näidates sellega on kuulekust 
Noomile. Boas, olles iseenda vastu aus, tegi õieti, kui austas Rutti ja taastas kaduma läinud austuse Noomi 
vastu. Noomi ja Rutt olid Boase peamine mure Boas lahendas olukorra: kui need, kes pidanuksid aitama, 
valisid tegevusetuse, siis astub tema ise välja ning päästab hädalised. “Jää selleks ööks siia, ja kui ta hommikul 
tahab sind lunastada, hea küll, siis lunastagu! Aga kui ta ei soovi sind lunastada, siis lunastan mina sind, nii 
tõesti kui Issand elab. Maga hommikuni!” (Rutt 3:13)
 Igal linnakesel oli ühiselt kasutatav rehealune, kus farmerid igal kevadel koos peredega ühendasid 
kuue nädala kestel jõud, et põimata külmast talvisest vihmast välja võrsunud heldekäelisust — priskeid 
odra– ja nisupäid. Parimad viljapahmamise varjualused olid mägede tippudel, kus värskendav tuuleõhk 
kergelt õhu käes heitlevad kerged sõklad raskematest viljateradest eemale puhus ja leivavilja rehealuse 
põrandale jättis.
 Paljud lugejad näevad Ruti raamatu ühes peategelases Boase teguviisis leviitliku abielu reaalset näidet. 
“Ja Juuda võttis Eerile, oma esmasündinule, naise nimega Taamar. Aga Eer, Juuda esmasündinu, oli Issanda 
silmis paha ja Issand laskis tema surra. Siis Juuda ütles Oonanile: „Heida oma venna naise juurde, ole temale 
mehe eest ja soeta oma vennale sugu!” Kuna aga Oonan teadis, et sugu ei pidanud saama temale, siis heites 
oma venna naise juurde ta hävitas oma seemne maha pillates, et mitte anda sugu oma vennale. Aga see, mis 
ta tegi, oli Issanda silmis paha ja ta laskis surra ka tema. Siis Juuda ütles oma miniale Taamarile: „Jää lesena 
oma isakotta elama, kuni mu poeg Seela on kasvanud suuremaks!” Sest ta mõtles: „Muidu sureb seegi nagu 
ta vennad.” Ja Taamar läks ning jäi oma isakotta elama.” (1Ms 38: 6–11) või “Kui vennad elavad üheskoos, 
aga üks neist sureb ja tal ei ole poega, siis ei tohi surnu naine saada väljapoole võõrale mehele; ta küdi heitku 
tema juurde ja võtku tema enesele naiseks ning täitku mehevenna kohustust! Ja esimest poega, kelle naine 
sünnitab, peetagu surnud venna pojaks, et ta nime ei kustutataks Iisraelist. Aga kui see mees ei nõustu võtma 
oma venna naist, siis mingu ta vennanaine väravasse vanemate ette ja öelgu: „Mu küdi keeldub oma venna 
nime säilitamisest Iisraelis, ta ei taha täita mehevenna kohustust.” Siis linna vanemad kutsugu tema ja rääkigu 
temaga. Aga kui ta jääb kindlaks ja ütleb: „Ma ei ole nõus teda võtma”, siis astugu ta vennanaine vanemate 
silma all tema juurde, võtku tal sandaal jalast, sülitagu temale näkku ja tunnistagu ning öelgu: „Nõnda 
tehtagu mehega, kes ei taha jätkata oma venna sugu!” Ja temale pandagu Iisraelis nimeks „paljasjalgne pere”! 
(5Ms 25: 5–10)
 Kas oli nüüd tegemist leviitliku abieluga, nagu see ülal toodud kirjakohtades Moosese käsus sõnastatud 
on, kuid teemad olid kindlasti üleval ja asjadest räägiti. Oluliseks peeti kolme põhimõtet, mis arvati säilitavat 
kogukonna turvalisust ning asetavat perekonda ja maaomandit väärtusahela esikolmikusse: esiteks, et leinava 
lese eest põhjalikult hoolitsetaks; teiseks, et jätkuks perekonna liin; kolmandaks, et kinnisvara jääks perekonda. 
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Nähtavasti osutus komistuskiviks too kolmas komponent, millest/kellest Boas tol ööl kõneles, kui Rutt tema 
jalgade katte alla poetus. “On ju nüüd küll tõsi, et ma olen su suguvõsa lunastaja, aga on ka lunastaja, kes 
on ligem kui mina.” (Ruti 3:12) Kui too nimetamata sugulane tõepoolest ostnuks maa, oleks ta suurendanud 
oma perekonna kapitali, aga kui ta oleks Rutiga lisaks abiellunud, kulutanuks ta perekonna varandust 
paratamatult Ruti surnud mehe Mahloni pärijate heaks, sellega ent loovutades omaenda pärijate õigusi.

Kohusetunne ja armastus
 Boase käitumine oli põhjendatud, osalt muidugi küla hüvesid silmas pidades, teisalt pühendumusest 
Noomi suhtes ja viimaks järgides põhimõtet, mida võiks hinnata kui armastust Ruti vastu. “Ka olen ma 
moabi naise Ruti, Mahloni naise, ostnud enesele naiseks, et taastada surnu nimi ta pärisosal, et ei kaoks 
surnu nimi ta vendade hulgast ega ta kodukoha väravast; te olete täna selle tunnistajad.” Ja kogu rahvas, kes 
oli väravas, samuti vanemad, ütlesid: „Meie oleme tunnistajad. Issand tehku naine, kes tuleb su kotta, Raaheli 
ja Lea sarnaseks, kes mõlemad ehitasid Iisraeli koja! Tee vägevaid tegusid Efratas, tee oma nimi kuulsaks 
Petlemmas! Ja saagu su sugu Peretsi soo sarnaseks, kelle Taamar sünnitas Juudale, seemnest, mille Issand 
sulle annab sellest noorikust!” (Ruti 4: 10–12) Nõnda abielluski Boas Rutiga, aga tema tegevusel olid palju 
kaugeleulatuvamad tagajärjed, kui esmapilgul aimata võiks või nagu oleks pelgalt tegemist Ruti võtmisega 
oma leibkonda. Lahendamatu küsimus tundub olevat Elimelekile kuulunud maavaldus. Selgemast selge, et 
maaküsimus oli Noomi haardest väljaspool, vastasel korral poleks ta palunud võimalust viljapeade noppimiseks. 
Ruti “lunastamiseks” muud võimalust ei nähtud. Boas kõneleb kellestki nimetust isikust, kellel oli eesõigus 
Ruti elu korraldamisel: “Siis ma mõtlesin, et ma teatan sulle ja ütlen: Osta see nende ees, kes siin istuvad, ja 
mu rahva vanemate ees! Kui sa tahad lunastada, siis lunasta, aga kui sa ei taha lunastada, siis avalda mulle, 
et ma teaksin, sest peale sinu pole kedagi, kes võiks lunastada, ja sinu järel olen mina!” Ja ta ütles: „Mina 
lunastan!” (Ruti 4: 4)
 Kahtlemata oli kõnealune maa viljakas ja kui Elimelek lahkus Moabimaale, võis mõni skvotter (vaba 
ülesharimata maad kasutav asunik) tulla tema asemele ning korjata saaki — paljukest seda siis ka oli—, aga 
siiski kogu selle kümne aasta vältel, mis Elimelek võõrana Moabis elas. Noomi eemalolek võõrutas ta abikaasa 
Elimeleki maast, kuid too tekstis nimetamata sugulane, kellel oli valdusi ja vara, ei soovinud paraku tunnustada 
maa seadusjärgset omanikku Noomit, kui naine oli kogukonda tagasi pöördunud.

Elu pöördub tagasi õigetesse rööbastesse
 Noomil tuli oma õiguste taastamiseks pöörduda otse Boase poole. Maal, kus üheksa kümnendikku 
seadusest moodustab kapital, tuli Noomil tagasi osta õiguspäraselt temale kuulunud maa, mis aga vahepeal 
oli arvatavasti võõrastesse kätesse läinud. Finantsiliselt laostununa oli Noomil võimatu ostu sooritada, ja 
selle asemel et väljapääsu otsides lahendust leida ja “müüa” maa oma kõige lähemale sugulasele, et makstav 
raha jätaks maa ebaseadusliku valdaja omandist ilma, keeldub too nimeta sugulane maa ostmisest. “Aga 
lunastaja ütles: „Ma ei saa siis seda enesele lunastada, et mitte rikkuda oma pärisosa. Lunasta sina enesele 
see, mida mina pidin lunastama, sest mina ei saa lunastada!” (Ruti 4:6) Arvatavasti oleks seesama nimeta 
sugulane jätnud maa endale, kuid Boas astub nüüd esile kui Noomi “lunastaja” ja sellega kui Noomi uus 
“poeg” abielu kaudu annab ta teiste linna vanemate ees teada, et on kõik asjad korraldanud. “Ja lunastaja 
ütles Boasele: „Osta enesele!” ning tõmbas sandaali jalast. Siis Boas ütles vanemaile ja kogu rahvale: „Te 
olete täna tunnistajad, et ma olen ostnud Noomilt kõik, mis kuulus Elimelekile, ja kõik, mis kuulus Kiljonile 
ja Mahlonile. Ka olen ma moabi naise Ruti, Mahloni naise, ostnud enesele naiseks, et taastada surnu nimi 
ta pärisosal, et ei kaoks surnu nimi ta vendade hulgast ega ta kodukoha väravast; te olete täna selle tunnistajad.” 
(Ruti 4: 8–10) Noomile on sestpeale Elimeleki esivanemate maaomandiga tagatud majanduslik kindlustatus. 
”Ja need on Peretsi järeltulijad: Peretsile sündis Hesron; Hesronile sündis Raam ja Raamile sündis Amminadab; 
Amminadabile sündis Nahson ja Nahsonile sündis Salma; Salmale sündis Boas ja Boasele sündis Oobed; 
Oobedile sündis Iisai ja Iisaile sündis Taavet.” (Ruti 4: 18–22)
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 Peale genealoogiliste sidemete, mis Boast ja Rutti seovad, jäi viimane sõna Petlemma naistele. Nende 
välja hõigata olid õnnistuse sõnad Boase ja Ruti poja Oobedi sünni puhul. “Siis ütlesid naised Noomile: 
„Kiidetud olgu Issand, kes täna ei jätnud sind lunastajata! Saagu ta nimi kuulsaks Iisraelis! Saagu ta sulle 
hingejahutajaks ja toitjaks su vanas eas, sest su minia, kes sind armastab, on ta sünnitanud, tema, kes sulle 
on parem kui seitse poega!” Siis Noomi võttis lapse, pani oma sülle ja sai tema hoidjaks. Ja naabrinaised 
panid temale nime, öeldes: „Noomile sündinud poeg!” Ja nad panid temale nimeks Oobed; temast sai Taaveti 
isa Iisai isa.” (Ruti 4: 14–17)
 Veel tänapäevalgi ütlevad Petlemma vanemad naised kooris erilisi õnnistusi noortele mõrsjatele ja 
alles emaks saanud naistele, kellega koos jagatakse külarahva ühist rõõmu. Tänapäeva petlemlased on uhked 
oma piibellike esivanemate pärandi üle. Tänu Ruti ja Boase tegutsemisele ennistati Noomile vana Iisraeli 
ühiskonna kaks põhilist alustala — maa ja lapsed. Elu kulges jälle nii, nagu see pidigi olema.

Algur Kaerma
Peetri koguduse õpetaja

Eesti Arhiiv Vancouveris   ∙   Estonian Archives in Vancouver
c/o MEIE KODU, 6520 Oak St, Vancouver BC, V6P 3Z2

eav 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!
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What you need to know about Võidupüha (Victory Day) - 23 June

Võidupüha or Victory Day is an Estonian public holiday, which has been celebrated on June 23rd every year 
since 1934 until 1939, and after the restoration of Estonian independence from 1992.

Victory Day recalls the decisive battle during the War of Independence in which the Estonian military forces 
and their allies defeated the German forces who sought to re-assert Baltic-German control over the region. 
Today, Võidupüha also marks the contributions of all Estonians in their fight to regain and retain their 
independence.

The War of Independence 1918-1920 and 23 June 1919
At the end of World War I, Estonia was engaged in a War of Independence with 
two former major powers. At the time of the Armistice on 11 November 1918, the 
Estonian Provisional Government was forced to defend its declaration of 
independence against attacks by Soviet-Russian troops and a Baltic-German 
Landeswehr army under General von der Goltz. By the end of December 1918, the 
Soviet-Russian forces, in an effort to re-establish the borders of the Tsarist Empire, 
had succeeded in occupying half of Estonia.

However, the tide began to turn in late December 1918 when Finnish volunteers 
as well as British naval assistance began to arrive in Estonia to support Estonia's 
defence. By the time the volunteers and equipment reached the front, the Soviet 
advance had been halted and in less than a month Estonia was virtually cleared of all Soviet forces. 

The War of Independence was carried out by a multi-national force of 85,500 Estonians, 3,700 Finns, more 
than 5,000 Russians of the North West White Army (under the command of the Estonian Defence Forces 
General Staff), 9,800 Latvians, 3,000 British, 400 Swedes and 250 Danes and up to 700 Baltic Germans 
(who were Estonian citizens but had a separate Baltic Battalion).

However, intermittent fighting continued on the eastern and southern fronts throughout 1919. In northern 
Latvia, a mixed Estonian-Latvian force under the Estonian command of General Johan Laidoner defeated 
the Red Army troops operating in Northern Latvia. However, half of Latvia was still occupied by the troops 
of General von der Goltz.

On June 5, 1919, General von der Goltz advanced and attempted to isolate the right wing of the Estonian 
Army. Despite his well-equipped and experienced troops, his army was defeated at Roopa (June 20) and 
Cēsis-Rauna (June 21-22). The final battle at Cēsis (Võnnu) on June 23rd saw the collapse of the von der 

Goltz army. Following this victory, Estonian and 
Latvian forces co-operated to ensure the fall of the 
puppet regime that had been established in Riga. 
Latvia's freedom was regained and Estonia's borders 
were secured.

The defeat of the two invading forces in 1919 and the 
signing of the Tartu Peace Treaty in 1920 between 
Estonia and Soviet Russia marked the successful 
achievement of Estonia's independence after centuries 
of struggle, and thus the 23rd of June became a day 
to celebrate this victory.Signing of the Tartu Peace Treaty 1920

General Johan Laidoner
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Võidupüha Today - An Important National Day For All Who Have Supported 
Estonia's Quest For Independence
While the significance of the victory at Võnnu is not forgotten, Võidupüha is now a day on which the efforts 
of all those who have fought for Estonia’s independence throughout history are remembered.

Võidupüha is also a day of remembrance. It is a day when the thousands who fell fighting for an independent 
Estonia are commemorated.

During the second Soviet occupation, beginning in 1944, those who fought against the Soviets were sentenced 
to the infamous 25+5 prison sentences, which consisted of 25 years in the Gulag and five years in exile. 
Many of those who fought against the Soviet occupation died from the harsh treatment they received.

Võidupüha recalls the Estonian tradition of fighting for democracy and freedom. Since the end of Soviet 
occupation in 1991, Võidupüha's commemorations and celebrations have been important in the rebuilding 
of the Estonian identity. For Estonia's defence forces, it is a particularly important event. The need to base 
its forces on Estonia’s traditional defence of liberty and freedom, as commemorated by Võidupüha, cannot 
be underestimated.

Since the victory at Cēsis, the ideals of independence and freedom have been linked to the traditional 
bonfires that have been lit all over Estonia since ancient times to celebrate the shortest night of summer 
(called Jaaniõhtu in Estonian). On Jaaniõhtu, the sun sets only for a couple of hours. The tradition continues 
today: Victory Day together with St. John’s day (June 24) is the most important summer holiday for Estonians. 
The Victory flame lit by the President early in the morning on June 23rd is carried to every county to light 
bonfires at night. The state flags remain at full mast for the two days through the dim light of the Nordic 
white nights.

estonia.eu foto: Eesti 2009 i.soide
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JAANIPÄEV

Sissejuhatus   

Jaanipäev 24. juunil ja jõululaupäev 24. detsembril on eestlaste kaks kõige tähtsamat ja vanemat 
kalendritähtpäeva. Need mõlemad on aastaringi pöördepunktid, mis asetsevad n.ö. teineteise vastas. Jõulust 
hakkab päev pikemaks minema ja jaanipäevast jälle lühemaks minema. 
Meie esivanematel siin põhjamaal, kus pimedat aega oli rohkem kui valget, olid need pühad väga tähtsad 
ja nendega on seotud väga palju kombeid ja uskumusi. Hiljem juba ristiusu ajal, on mõlemad päevad saanud 
omale ka väärilised kristlikud kangelased. Nii nagu jõulud tähistavad Kristuse sündi, on jaani päev tema 
ettekuulutaja Ristija Johannese sünnipäev. 
   
Jaanipäev   

Eestlastel sai Johannesest Jaan juba väga ammu ja Johannese nimi jäi vaid otsese usu-asjadega seotud 
kõnepruuki. Johannes on niisugune nimi mida kõik rahvad on püüdnud endale lihtsamaks muuta. Selle 
nimelisest pühakust on saanud soomlastel Juhannus, lätlastel Janis, venelastel Ivan jne...Jaanipäeva paiku 
sündinud poisslapsed on sageli nimeks saanud Jaan. Helma ja Tarvast kandis nimetati neid Jaani toodud 
– Jaani lasteks. Jaanipäeva hommikul Jaani jalgade kinnisidumine oli teada tuntud tava. Seda võidi teha 
mitut moodi: kas seoti voodi külge ega päästetud enne lahti, kui pidi viina andma või seoti jalad omavahel 
kammitsasse. Sidumise juures võisid ka Jaanid ise kingitusi saada. Sidumiseks võeti asi, mis Jaanile kingituseks 
oli nagu säärepaelad jne. Jaanipäeva hommikul võib Jaan terveks eluks õnnelikuks saada, kui ta kinnisilmi 
ütleb, missugune ilm väljas on, kui ta aga eksib, siis teeb ta end terveks eluks õnnetuks. 
 
Lõket tehti jaanilaupäeva õhtul ja tavaliselt kestis see kuni jaanipäeva varaste hommikutundideni. Tänapäeval 
tehakse jaanituli enamasti ikka maa peale ja erilist kunsti selle asja juures eriti pole. Vaatamata Eesti 
väiksusele, tunti siinmail vanasti mitmeid erinevaid ja tänapäevaks juba unustatud jaanitule tegemise viise. 
Üks levinumaid variante oli pika ridva otsas süüdatud jaanituli. Sellise kombe kohta oli teateid Saaremaast 
Setumaani ja põhjus oli selles, et tuli kaugemale paistaks. Seal, kuhu jaanitule kuma paistis, kasvas vili hästi 
ja ümbrus oli kurja eest kaitstud.
Mereäärsetel aladel aga ka Peipsi rannikul on olnud ja on tänapäevalgituntud tavaks vanu paate jaanitule 
viia. Ruhnu saare elanikud tegid jaanituld ikka ainult kokkukuhjatud vanadest kalapaatidest. Taoline põletus 
on ühtlasi ka ohvrirõke. 
Sellegi kohta, et jaanituli tehti otse maha, on teateid üle Eesti. Tavaliselt valiti mõni kõrgem koht või küngas, 
et tuli ikka paremini paistaks paljud meie väiksemad mäed kannavadki Jaanimäe nime. Heaks jaanitulepaigaks 
olid ka vanad linnamäed. Vahel tehti lõke ka suure kivi otsa. 
Palju teateid on selle kohta, et korraga tehtu kaks jaanituld, üks põles üleval ridva otsas ja teine maas. 
Ülemist tuld peeti rohkem noorte ja maapealset vana rahva tuleks.
 
Pere jaanituli oli olemuslikult erinev rohkem meelelahutuslikust ühisjaanitulest. Perejaanituli peetud mindi 
ühisjaanitulele lõbutsema. Ka sellega on seotu palju uskumusi, kuid need ei ole niivõrd sügavad ega 
personaalsed. Suurele jaanitulele minek oli juba iseenesest maagiline toiming, sest: 
Kes ei tule, 
Selle odrad ohkased, 
Kaseheinased! 
Teine uskumus oli, et kes jaanitulele ei lähe, sellel läheb maja ehk tuba põlema. Tuli pidi andma järgmiseks 
aastaks jõudu ja rammu, võtma laiskuse kontidest. Ka suurel ühislõkkel usutakse tervendav ja puhastav 



19

vägi olevat. Hüpatakse ju tänini üle lõkke ehk läbi tule. Peale hea tervise said tüdrukud niimoodi ka mehele, 
kui nad hüppamise ajal oma kallimale mõtlesid. Vanasti pandi üle lõkke kargamise ajaks veel tooreid 
lepalehti tulle, et paksu suitsu saada, mis igati kasulik arvati olevat. Jaanituli aitas ka selja valu vastu. 
Seepärast istusid vanad inimesed seljaga tule poole, et nii oma konte soojendades selga ravida. Siis ei 
pidanud edaspidi põllutöödel selg haigeks jääma.
Suure tule ääres lauldi, tantsiti, mängiti, kiiguti, söödi ja aeti juttu. Tavaliselt kestis lõke noorematel ikka 
hommikuni. 
 
Jõulu- ja jaaniööl usuti olevat eriline vägi, kuna olla kõik põrgu ja taeva väravad valla. Puud, linnud ja 
loomad pidid kõnelema ja tulevikku ette ennustama – kui inimene ainult nende kõnet mõistaks, saaks ta 
äraarvamata targaks. Selle võime saamiseks oli vaja ainult ussikuninga hari ära süüa. Jaanihommikul näitasid 
end näkid, veevaimud ilmusid vee alt välja, laulsid ja mängisid kannelt. Uppunute hinged tulid vee alt välja 
ja pidasid lainetel tantsides rõõmupidu. Jaaniööl polnud surnute hingedel mitte ainult voli koju tulla vaid, 
ka maailma mööda rännata ja minna sinna, kuhu igatsesid. 
Jaaniööl peavad nõiad pidu, ja kes jaaniööl ära nõiutakse, ei pääse needusest kunagi lahti. Kõige sagedasem 
nõidus oli inimese libahundiks muutmine. Nõiad tegid veel niisugust kurja, et võtsid külamehe õuevärava 
ja kaevurakked nõiavõiga ja viisid nõiutud liha loomalauta. Sellest tuli ainult surma ja suurt kadu. Inimeste 
jaoks visati kusagile kaltsusid, need tõid haigusi ja põdemist. Ainus võimalus selliseid õnnetusi eemale 
tõrjuda oli kõik võõrad asjad ära hävitada ja võitud koht välja raiuda ja tules põletada. Põlemise ajal tundis 
nõid hirmsat valu. Kurja põletamiseks pandi jaaniööseks maja nurkkade vahele õnnelilli. Tark peremees 
käis jaanilaipäeval tiiru ümber oma põldude ja pistis pihlaka oksa iga põllunurga sisse, siis ei saanud põllule 
midagi kurja juhtuda. 
Jaaniöö teeb eriliseks veel see, et siis on võimalus leida peidetud varandust. Tavaliselt pidi Vanakurat või 
Juudas just sel ööl rahapaja välja võtma ja hakkama raha kuivatama. Kaks kõige tuntumat viisi seda kohta 
üles leida olid: vaadata ümbruskonda katuse alt läbi unkaaugu või siis läbi kirstulauas oleva oksaaugu. 
Rahvusvaheliselt on levinud sõnajalaõie otsimine jaaniööl kui lillepärgade punumine. Sõnajalaõis on 
müstiline imekaunis õis, mis pidavat puhkema ainult jaaniööl mõneks hetkeks. Kes selle õie leiab ja nopib, 
saab rikkaks ja õnnelikuks , oskab lindude ja loomade ning kõikide rahvaste keeli ja saab maailma asjadest 
kõik teada. Sõnajalaõit on aga väga raske kätte saada, sest selle otsija teele veeretab kurat igasuguseid 
takistusi ja õis ei taha ennast inimesele näidata. Läbi aegade on sõnajalaõie otsimine olnud heaks ettekäändeks 
noortel metsa kaduda. Rahvasuus on ka hiilgavaid jaaniussikesi sõnajalaõiteks kutsutud. Nii nagu mindi 
õit otsima mindi ka ussikesi koguma. Usuti, et kes jaaniussi koju toob, sel tuleb õnne aga kes ära tapab, sel 
läheb maja põlema.
Ilmselt on maagilise tähendusega olnud ka noored kased, mis jaanipäevaks koju tuuakse ja millega lõkke- 
ja kiigeplatsi kaunistatakse. Toas pandi hästi lõhnavad kased enne laupäevaõhtuse pudru söömist elutoa 
nurka seina äärde ja kui ruumi rohkem, siis ka laetalade vahele. Kui tüdrukud aidas magasid siis pidi 
kindlast kaski jätkuma. Selliseid kaski nimetati meiudeks. Eriline tähendus on aga nn. Armukaskedel, mida 
noormehed jaaniööl tulelt tulles ukse taha viisid. 
Jaaniööl tulevikku ennustades loodeti tavaliselt õnnelikku saatust välja tingida. Ainult ristteedel ja kirikuukse 
juures võis näha öösel kell 12, kes järgmisel aastal surema pidid. 
Jaanitulelt tulles korjasid noored neiud üheksat sorti lilli, punusid pärja ning panid selle ristteel pähe. Tagasi 
vaadata ega kellegagi kõnelda ei võinud. Kodus pandi pärg padja alla, siis pidi unenäos oma tulevast nägema. 
Hommikul pidid pärja puu otsa viskama, ja kui saa sinna püsima jäi ning alla ei kukkunud, siis oli kindla, 
et pulmad tulevad.  

Jaanipäeva tähistamine pole tänapäevaks kuhugi kadunud, nagu ei kao pööripäevgi. Läbi aegade on suures 
osas säilinud ka jaanipäeva kombestik. Ikka tehakse jaaniõhtul tuld ja selle umber pidutsetakse. Tänapäeva 
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inimene ei usu ehk enam niipalju muistset väge ja puudub usk, et oma tegudega on võimalik tulevikku 
muuta. Vaatamata sellele püsib inimese hinges mingi püha tunne elusa tule vastu ja lootusrikas usk tema 
puhastavasse toimesse. Nii hüpatakse tänapäevalgi läbi tule, seda küll rohkem julguse ja osavuse näitamiseks, 
aga ega üks ajend teist välista. Uueks kombeks on jalgrattaga läbi tule sõita. Esimesed uuendused jaanipidude 
pidamisse saabusid koos Eesti Vabariigiga. Hakati korraldama rahvarohkeid jaaniõhtuid, kus kokkutulnuile 
peeti isamaalisi kõnesid, järgnes kontsert ja tantsuks mängis pritsimeeste puhkpilliorkester. Selle otseseks 
põhjuseks oli noore vabariigi võidupüha tähistamine 23.juunil ehk jaanilaupäeval.

Pühad ja kombed 
Piret Õunapuu 

“Jaanipäev”. Koostanud M.Tamjärv, Tallinn 1999

The Canadian Polish Congress of B.C. and members of the 
Polish Community celebrate Constitution Day and Polish Flag Day

 
The Polish Community celebrated the 225th Anniversary of the May 3rd Constitution at the Polish 
Community Centre 'Zgoda' on May 8th, 2016. Many official guests attended the event, including Arvo 
Marits, on behalf of Vancouver Estonian Society and EKN. 

During the event, Acting Mayor Raymond Louie presented the Honorary City of Vancouver Proclomation 
of 225th Anniversary of May 3rd Constitution signed by the Mayor of Vancouver, Gregor Robertson. Also 
during the ceremonies, the Canadian Polish Congress of BC recognized several active members of the 
community with awards such as the Bronze Canadian-Polish Congress Pin and CPC BC diplomas. The 
celebration included performances by dance group Polonez and choir “Polish Tunes” and a beautiful 
reception of goodies followed.

Official guests included:

Krzysztof Olendzki - Consul General of The Republic 
of Poland in Vancouver
Raymond Louie - Acting Mayor of City of Vancouver
Andrea Reimer - Councillor, City of Vancouver
Terry O'Neil - Acting Mayor of City of Coquitlam
Arvo Marits - Board Member, Vancouver Estonian 
Society
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Uusi raamatuid
Valega tõe jälil                                     Vaino Kallas - Tallinn, 2014

Sündmused toimuvad Eestis aastatel 1933–1940. Aruvälja vallas Liivi lahe rannikul otsustavad 
Eesti Vabadussõjas võidelnud mehed liituda vabadussõjalaste liikumisega ja moodustada vallas 
oma vabadussõjalaste organisatsiooni.                 
                          Grenader

Murdlained                                                 Mall Jaakson – Tallinn, 2014

Filosoofiharidusega eesti päritolu autoril on elu jooksul olnud mitu kodumaad – Eesti, Rootsi ja 
Hispaania. Mall Jaakson meenutab raamatus kunagist Euroopat, võrdleb seda tänasega  
                       Kirjastus SE&JS

Meenutusi Paul Keresest                                     Paul Tamm - Tallinn, 2014

“Postimehe” ajakirjanik ja malenurga toimetaja Paul Tamm jutustab oma koostööst Paul Keresega, 
kellega tutvus ta juba 1931. aastal, kui tulevane suurmeister oli alles 15-aastane.      
                    OÜ Lüüra

Kuumad 90ndad                              Koostanud Andris Feldmanis – Tallinn, 2008

1990-ndad olid rahutud ja muutlikud aastad, mille sisse jäävad omariikluse taastamine, ühiskonna 
vabanemine, metalliäri, allilmasõjad, turumajanduse pealetung koos pingviini-jäätise ja unistusega 
paremast elust.                 
                        Eesti Päevaleht, Delphi

Eesti kindakirjad ja sokikirjad               Elo Lutsepp, Irina Tammis – Tallinn, 2014

Selles raamatus on erinevaid kindakirju ja sokikirju ülekogu Eesti. Raamatu autorid on eeskujuks 
võtnud etnograafilist päritolu kinda- ja sokikirjad Eesti Vabaõhumuuseumi kogudest, kuid lisanud 
kindaid-sokke, mis peitusid nende oma kappides.      
                    Tammerraamat

The Last Train from Estonia                             Jaak Jurison – Newport Beach CA, 2016

Through the eyes of an observant young man, this memoir of life in World War Two–era Europe 
gives eloquent testimony to the realities of being caught in the fighting between the armies of two 
ruthless dictators, Hitler and Stalin.        
                                 Kurni Press

Sailing Against The Wind                        Jaan Kross – Evanston IL, 2012

This historical novel fictionalizes the life of Bernhard Schmidt (1879-1935), an Estonian-born 
inventor. Schmidt lost an arm in his youth while experimenting with a homemade rocket, resulting 
in psychological trauma that would plague him for the rest of his life..    
                     Northwestern University Press

VES Raamatukogu teated
Juuli, august: raamatukogu on suletud. 
Septembrist alates raamatukogu on jälle 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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In Celebration of

Peeter H. Kopvillem
August 19, 1954 - May 10, 2016

PEETER HANS KOPVILLEM 1954 - 2016

Peeter wanted to play one last gig, record one 
more song, write one more story, discuss yet 
another issue. Perhaps even try to go on one 
last road trip. He wanted desperately to stay 
with his family, with his wife and daughters. But 
the brutal disease that caught him five years 
ago won in the end. Peeter passed away at home as he wished on May 10, 2016.

Peeter was born August 19, 1954 in Montreal to Estonian immigrants Olaf and Nelda Kopvillem. 
He was immersed in the Estonian culture and language, participating in folk dancing, singing and 
community activities. Much of that time was spent in the woods not far from Montreal where many 
Estonians summered and the children were free to explore and learn about the faraway land of 
their parents occupied for many decades by the Soviet Union.

He taught himself to play the guitar and many other instruments at an early age. His extraordinary 
musical abilities were enhanced by his wicked wit and intellect. When his family moved to Ontario, 
Peeter started writing his own songs and performed in both Canadian and Estonian communities.

After studying history at McMaster University in Hamilton, Peeter entered the publishing field, 
joining Maclean’s as an assistant editor in 1984, remaining there for almost 30 years. He loved 
the magazine, the people and the opportunity to make some kind of difference in the world. He 
took a break from Maclean’s from 1993 to 1995 when he was invited to join Radio Free Europe 
as Director of the Estonian division in Munich, Germany. It was a chance to continue his lifelong 
dedication to democracy, free speech and social justice. In February 2016 the President of Estonia 
bestowed the Order of the White Star, V Class on Peeter for his outstanding work as a journalist 
and musician. Peeter was a journalist, an editor, a musician and a kind and generous person. He 
loved to tell stories. He could make you laugh until you cried. He was unconventional in a peculiarly 
conventional way.

We are grateful to the Lung Transplant team at Toronto General Hospital and will continue to work 
with them to make the post-transplant care better for people like Peeter whose outcome was not 
successful. We are especially grateful to Dr. Susan Abbey and Dr. Kirsten Wentlandt who were 
our guardian angels and advocates. Despite the outcome, our family is deeply appreciative of 
the lung transplant that granted us four extra years with him.

Peeter will be greatly missed by his mother Nelda. He adored and was so proud of his sister 
Katrin Kopvillem and her children Andrus, Kaili and Toivo. He also leaves behind his cousin Reet 
Ruubel and her family in Estonia. Peeter’s love for his daughters Leiki Kopvillem and Keila 
Kopvillem was profound and unwavering. His death leaves us with a deep and aching void. His 
beloved wife Eva Varangu was the yin to his yang, soulmates and inseparable to the end.
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RIP Peeter Kopvillem, 1954-2016
Maclean’s loses its senior executive editor, a fine musician 

and fierce defender of his family’s native Estonia
macleans.ca - May 11, 2016

Amid the grief and dismay that has rocked Maclean’s at the news of our colleague Peeter Kopvillem’s death 
at 61 after a long illness, it was gratifying to note that obituaries from Estonia identified him first as a 
musician. He was a ferocious blues guitarist, who preferred a gentler acoustic accompaniment for his own 
compositions inspired by the folk music of his family’s native Estonia, where his father was a prominent 
cabaret singer.

But for his colleagues at Maclean’s and elsewhere, Peeter was also a brilliant editor, fastidious in checking 
writers’ copy, patient in encouraging their best work, happy to join colleagues in gossip or to hear their 
confessions. He joined Maclean’s as an assistant editor in December 1984. From 1993 to 1995, he worked 
in Munich for Radio Free Europe, continuing his lifelong dedication to democracy and free speech across 
Europe. He replaced Toomas Hendrik Ilves at RFE. These days Ilves is the President of Estonia. In that 
capacity, in February, he bestowed the Order of the White Star, V Class on Kopvillem for his work as 
“safekeeper of the Estonian mindset in Canada, journalist and musician.”

Maclean’s will post reminiscence from Peeter’s former colleagues, who include some of the most prominent 
Canadian journalists, tomorrow. In the meantime, here is some of his finest writing: An article he wrote 
for us in 2004, when the European Union expanded to include 10 new countries, including Estonia. 
— Paul Wells

A Place in the Heart: We learned about the lost Estonia. But what to do once it’s found?
I am 10 years old, tramping with a group of boys through the woods an hour’s drive north of Montreal. 
The land is owned by the city’s Estonian community — it’s where I will spend the summers of my formative 
years, a place I will forever identify as my spiritual home. Deerflies drone around my head. Ferns swish 
against my feet. The light filtering through the trees seems green, almost fluid.

Photo by Peter Bregg
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I have a rifle on my shoulder.

We’re being taught to shoot, in this place where children laugh and parents remember. They tell us stories 
about their lost country. They say that marksmanship builds character, teaches you how to focus. But we 
know there’s more. Someday, we will free the homeland from Moscow’s clutches.

Four decades later. This past weekend we raised a glass or two as Estonia and seven other former Communist 
bloc nations took their place in the European Union, along with Malta and Greek Cyprus. It’s still a little 
hard to believe, as is the fact that almost 13 years have passed since the implosion of the Evil Empire (how 
we loved that Ronald Reagan phrase). Entering the EU didn’t happen to universal acclaim in Estonia: some 
critics predict trouble for a small country of 1.4 million people lost in a behemoth of 450 million. Fully a 
third of those who took part in last fall’s referendum voted against joining. But I can only concur with the 
EU’s statement after that vote: membership in the union “marks Estonia’s return to its rightful place in 
Europe, and sets the seal on a process of change that has been both difficult and hard-won.”

Still . . . excuse me for going a little Baltic, but I feel somewhat bittersweet about it all. Because even as 
Estonia flourishes, our Estonian-Canadian community here in Canada, of which I have been an active 
member all my life, diminishes.

Don’t get me wrong — it’s not on death’s door yet. And in part it’s a natural evolution for all ethnic groups 
in this country: successive generations of hyphenated Canadians yield fewer and fewer people who try to 
keep their heritage alive. But the numbers are telling. The first worldwide Estonian festival, organized in 
Toronto in 1972, attracted 20,000 people. The last one held in this city, in 2000, drew about 4,000. Summer 
celebrations that once boasted attendance in the thousands are now lucky to get 500. In 1973, 60 kids 
finished the Toronto Estonian supplementary school. This year, there will be just nine graduates. And so 
on.

It’s more than statistics. Those who established the institutions I’ve known most of my life — community 
centres, churches, choirs, a thriving credit union, newspapers and more — came here some five decades 
ago motivated by one burning desire: independence for Estonia. Now that it’s been achieved, we’ve lost a 
large part of our raison d’être. There are those in the former East bloc who regret the passing of Communism. 
“Life was better then,” they mutter.

Sometimes I think the same thing, albeit for different reasons.With the acceleration of events in Europe, 
much of our attention is now focused on the old (new) country. Many of us have personal connections 
there. Visits in the summer are a matter of course. A number of Estonian-Canadians, both old and young, 
have moved there. With Estonia a member of the EU, that trend may accelerate.

There’s been a corresponding movement in this direction. The teaching staff at our Toronto school now 
includes younger native-born Estonians. More and more performers at our functions, or speakers at our 
ceremonies, are flown in from Estonia. That’s meant a certain revitalization. But these are all things that 
we used to do, and do well, as members of a free-standing immigrant community that has been a small but 
vibrant part of the Canadian mosaic. Are we now becoming, in essence, nothing more than a provincial 
adjunct of a tiny country 10,000 km away?

Those who are active in our remaining organizations are wrestling with such questions as they try to reorder 
priorities and change the way things have been done for decades (no easy task — expatriate Eastern European 
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communities are generally conservative). But here’s an interesting thing: according to the 1971 census, 
18,810 people in Canada identified themselves as being of Estonian background; in the 2001 census, that 
number was up to 22,090.

They’re out there, so how do you convince new arrivals from Estonia that what was established here, by 
displaced persons who constructed dams, mined copper, attended university in spite of language barriers, 
built lives, is worth preserving and reinvigorating? And how do you persuade lapsed ethnics (what else can 
you call them?) that they can be not only better Canadians but also better world citizens thanks to their 
heritage, knowledge of another language, and an intimate understanding of injustice? Because that potent 
mix has an effect. “Standing up for Estonian independence was right not because of my background, but 
because as a Canadian I felt outrage that Estonians did not have rights that were second nature to me,” says 
Peeter Einola, 50, born and raised in Toronto and now vice-chairman of the Estonian (Toronto) Credit 
Union. “I felt the same outrage with respect to apartheid in South Africa and racial intolerance in the United 
States. Being Estonian helped me to understand and feel this sense of wrong.”

I now get a sense that, in our rush to embrace the new and focus on what’s happening overseas, we’re in 
the process of forgetting much of what we accomplished in Canada. There seems to be a form of forgetting 
going on in Estonia as well. Talk to some people there, and it’s as if the bad old days never were. To some 
degree that’s understandable, says Heiki Ahonen, a former dissident and now chairman and managing 
director of Estonia’s Museum of Occupations and the Fight for Freedom, which opened on July 1, 2003. 
It’s dedicated to chronicling what Estonia endured during the war and the half-century that followed. 
“Memories are selective,” Ahonen says.

Too many people still alive played a part in the old Communist regime, and so, he notes, “forgetting is a 
way of preserving one’s sanity. But we cannot allow the past to be forgotten.”

A museum, in this case dedicated to preserving the good, might not be a bad idea for us as well — before 
we face the danger of our ethnic heritage being reduced to a half-remembered Easter egg design or a few 
hesitant steps of a folk dance. That goes for all Canadians whose ancestry lies among the new European 
Union members from the former Communist bloc. According to the last census, we number nearly 1.4 
million (add those whose ancestral homelands are evolving more slowly, such as Ukrainian-Canadians, 
and the number balloons to more than three million). Perhaps one overall museum here, to commemorate 
the Canadian experience, and individual ones overseas, to keep alive what a branch of the tribe lived 
through.

Because things are already being lost. The spot where I spent my summers is mostly empty now, except for 
the people who still have cottages there. Twelve years ago, some friends who I grew up with and still live 
in Montreal tried to breathe new life into the place by instituting a family camp for those who have a 
connection there.

And so, over the August long weekend, there are again kids who laugh and parents who remember. But for 
the rest of the time? As one elderly cottager wistfully told me, “It’s as if the birds don’t even sing.”

I raised a glass to Estonia and my friends and relatives there over this past EU weekend. Good on you, I 
said. But the toast was also to a small community in Canada that has managed to do great things. And to 
a child with a small rifle, walking along a forest path that’s long since overgrown.

P. Kopvillem
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Trio for Rio set to make history: Estonian triplets head to Olympics

 Leila, Liina and Lily Luik from Estonia will make Olympics history when they cross the start line 
for the women's marathon in Rio.
 Twins competing in the same event is not uncommon at the Olympic level. But the Luiks are believed 
to be the first identical triplets to compete against each other. 
 The blond, blued-eyed sisters from the southern Estonian university town of Tartu, now 30 years 
old, only took up serious distance running when they were 24.
 "We have been active since childhood, we love dancing, we love to be active and this pushed us to 
professional sports," Lily said.
 Liina, who got the sisters to start running, said that long-distance running appealed to them more 
than the highly technical nature of sprinting. After a couple of years, they realised they were good enough 
to take part in international competitions. They decided to try for the Olympics, adopting the slogan "Trio 
to Rio" to give shape to their hopes of all three competing in the Olympics.
 "We saw ... after one year we had good results in Estonia and we thought we could achieve something 
good also outside of Estonia and to do some big competitions like European Championships and the 
Olympic games," Lily.
 In competition, the sisters say they support each other emotionally and even in race tactics, such 
as taking it in turns to act as wind breakers.
 The sisters live separately in Estonia and sometimes have to train apart. But they regularly spend 
winters together at a high-altitude training camp in Kenya, and they appear to enjoy each other's company, 
chatting away while running. They will all be training in northern Italy from June for Rio.
 "It is boring to train alone," said Leila.
 The sisters are not favoured to end up on the podium at Rio. Ethiopian superstar Tiki Gelana set 
the Olympic record of 2 hours, 23 minutes and 7 seconds in London in 2012. The silver and bronze medal 
times were 2:23:12 and 2:23:29.
 By contrast, Leila, the oldest of the triplets, has the fastest personal best at 2:37.12, set in Shanghai 
in 2013. She is followed by Liina, whose personal best is 2 minutes and 30 seconds slower and Lily, the 
youngest, who is a further 45 seconds back.
 But all three said their goal for the Rio games was to finish together, to set personal bests and to 
finish with a smile. Asked if they 
expected to bring home an 
Olympic medal, all three chimed 
in.
 "It would be great ... it's 
like our dream, and we know that 
we have to live in reality. It is very 
hard to compete against the 
Kenyan runners. We are not at 
the same kind of level as they are 
now, but in two or three years we 
can do that."

Reuters.com
Reporting by David Mardiste, 
Editing by Larry King

Estonia's olympic team female marathon runners triplets (L-R) Leila, Liina and Lily Luik 
pose for a picture in Tartu, Estonia, May 26, 2016.  REUTERS/INTS KALNINS
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Vahusta toasoe või suhkruga. Sega juurde hapukoor, muna ja küpsetuspulbriga segatud jahu ning sega 
tainas ühtlaseks (tainas on pehme, aga mitte vedel). Suru tainas võitatud 24 cm lahtikäiva vormi põhjale 

ja servadele.

Sega täidiseained omavahel ja kalla vormi.
Kata tükeldatud rabarbriga* ning puista 
peale veidi demerara suhkrut.

Küpseta 200kraadise ahju keskosas umbes 
30 minutit, kuni tainas on kuldne ja täidis 
hüübinud.

Lase veidi vormis jahtuda, siis libista 
ettevaatlikult koogialusele.

*Noori rabarbrivarsi pole koorida vaja!

HÕRK RABARBRIKOOK HAPUKOOREGA

Hästi maitsev rabarbrikook, millel mure põhi ja 
kreemjas täidis. Võimaluse korral kasuta noori 
punase koorega rabarbeid - neid ei pea koorima 
ning kook tuleb ilus ja värvikas.

Tainas:
100 g võid
85 g suhkrut (1 dl)
50 g Saare 20% hapukoort
1 muna
180 g nisujahu (3 dl)
1 tl küpsetuspulbrit

Täidis:
250 g Saare 20% hapukoort
4 sl suhkrut
1 muna
1 tl vanillisuhkrut

Kate:
4-5 rabarbrivart
demerara pruuni suhkrut

* asendada ka marjade vms.

fotod: kaare sova, retsept: nami-nami.ee
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ALGAME TAAS PEALE KESKPÄEVAL. 
7. SEPTEMBRIL ..MEIE KODUS..

VANCOUVERI EESTI PENSIONÄRIDE ÜHING 

KULDNE 
KLUBI 

SUVI + SÜGIS + TALV 2016

September

Oktoober  

November  

Detsember 
   

7 ja 21

5 ja 19

2, 16 ja 30

4 (laat)
ja 7 (jõululõuna)
Jõuluvana tuleb!
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Estonian National Opera Boys’ 
Choir & conductor Hirvo Surva 
Rahvusooper Estonia Poistekoor 
ja dirigent Hirvo Surva 

Friday, June 24th, 2016 
Reedel, 24. juunil, 2016 
7:00pm 

St. Mary’s Church Kerrisdale 
2490 West 37th Avenue 

Tickets/piletid: $25 

Gold medalists at choral festivals throughout Europe and recently 
named Estonia's 2015 Choir of the Year, the world-renowned Estonian 
National Opera Boys Choir is celebrating its 45th season with a North 
American tour. In additional to their regular duties participating in 
performances of the Estonian National Opera, the Boys  Choir 
performs up to 40 independent concerts a year and undertakes 
international concert tours.

The Choir has frequently participated in illustrious festivals and 
international projects, most recently at the 1st International Boys & 
Mens Choral Festival in Hradec, Králové and Prague (2008), a concert 
tour of Greece (2010), Festival Europa Cantat Junior (2011), Estonian 
National Opera International Music Day Opera Gala in Helsinki and 
Tallinn (2011) and MustonenFest 2016 Tallinn - Tel Aviv.

The concert program will feature works by Arvo Pärt, Veljo Tormis, 
Urmas Sisask, contemporary Estonian composers as well as classical 
masterworks.

Estonian National Opera Boys’ Choir 
Rahvusooper Estonia Poistekoor 

Tickets are $20 for VES members. 
Tickets can be purchased on-line in advance at www.brownpapertickets.com (use promo code: EESTISELTS)


or from Arvo Marits at (778) 828-7799. 

Concert sponsored by Vancouver Estonian Society

Läänetuul’s 'Spring Concert'

Läänetuul's (formerly the Vancouver Estonian Mixed 
Choir) singers wish to thank all those who attended 
their 27 May Spring concert. We deeply appreciate 
the kind words you shared with us after the concert, 
and we hope that our joy in singing was felt by all 
of you. We also thank everyone for their generous 
donations. Finally, the singers would once again 
like to thank Thomas Kirves – without him such 
music would not be heard in Vancouver.

Läänetuule 'Kevad Kontsert'

Läänetuule (endine Vancouveri Eesti Segakoor) 
lauljad tänavad kõik päältkuulajad, kes toetasid 
meie kevade kontserti 27.mail. Lauljad olid siiralt 
liigutanud kuuldes teie kiidu sõnu ja, et saime 
natukest oma rõõmu jagada teiega. Kah täname 
teid teie heldete annetuste  eest. Lauljad soovivad 
veel kord Thomas Kirvet tänada – ilma temata ei 
saa niisugust muusikat meie linnas kuulda.
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events
Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus 
Event

Koht
Location

18.06.2016 10.00-
17.00

Talgud
Jaanipäeva talgud - Clean up day at Mäeotsa

Mäeotsa -
32113 Olson Ave, Mission

24.06.2016 19.00 Rahvusooper Estonia Poistekoor Kontsert
Estonian National Opera Boys' Choir Concert

St. Mary's Kerrisdale -
2490 W.37th Ave, Vancouver

25.06.2016 11.00 Oikumeeniline kontsert, Rahvusooper Poistekoor
Ecumenical Concert with Estonian Boys' Choir

Eesti Kirik -
6520 Oak Street, Vancouver

25.06.2016 13.00 Jaanipäev
St. John’s Day celebration

Mäeotsa -
32113 Olson Ave, Mission

26.06.2016 18.00 Surnuaiapüha, Oikumeeniline jumalateenistus
Ecumenical outdoor service

Forest Lawn -
Royal Oak, Burnaby

13.08.2016 10.00-
17.00

Talgud
Suve talgud - Clean up day at Mäeotsa

Mäeotsa -
32113 Olson Ave, Mission

26.08.2016 – Postipoisi sügis numbri kaastöö tähtpäev
Submission deadline for the Fall Postipoiss

–

07.09.2016 12.00 Pensionäride klubi sügisene tegevus algab
Senior's Club Fall activity begins

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

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

www.estonianevents.com

INTERESTED IN LEARNING ESTONIAN?! 
Instructor Leelo Kingisepp will be traveling to Vancouver this 
Fall to teach adult students Estonian! Well accomplished in her 
field and highly recommended - Leelo has authored books on 
learning to speak Estonian, as well is co-author of the popular 
online course ‘Keeleklikk’.

Classes will be held once - twice a week at Meie Kodu (6520 Oak 
Street), over the course of 7 weeks, during October and November 
2016. Further class details are still to be confirmed. It is sure to 
be an excellent class - a fun, interesting, and comfortable environment to learn and practice Estonian! 

We also hope to offer social evenings where some beginner words will be taught along with information 
about Estonian culture. Event info will be shared with the community once confirmed. 

For further information and to reserve a spot in the language classes, 
please contact Brigid Zurock at: brigidz@vesbc.com
Please include your current skill level - beginner or intermediate. * Limited space is available! *

Course instructor and supplies supported by the Estonian Ministry of Culture



Join us for a belt weaving workshop in the fall of 2016 with Katrin 
Kozevnikov MacLean - a crafts artist from Quesnel B.C. Katrin was born 
in Canada & her cultural background is Estonian, she has been weaving 
for 8 years.  

Basic Overview : 
• 2 days (approx. 6 hours each day Sat/Sun) 
• supplies & materials included 
• Estonian, Latvian, Lithuanian and Scandinavian patterns available - 

or bring your own 
• will cover the basics of belt weaving 
• meant for beginners but all levels welcomed 
• possibility for future workshops with interest 
• door prizes! 
• Meie Kodu - 6520 Oak Street, Vancouver 
• cost - to be announced 

Participants will learn the basics of weaving and work on their own 2 ” 
wide belt. 

Foto right: members of Estonian band “Justament” (with Katrin) wear her 
woven guitar straps. 

BALTIC & NORDIC BELT 
WEAVING WORKSHOP  
OCTOBER 1 & 2, 2016

For more information 
contact Ingrid Soide at: 
admin@vesbc.com or 

(604) 607-5933 

Vancouver Estonian Society 
6520 Oak Street, Vancouver 



$10

mäeotsa - 32113 OLSON AVE, MISSION

- 10th annual -

performances by:
VANCOUVER ESTONIAN FOLK DANCE GROUPS
KIIVITAJAD, KILPLASED, KOIDIK
VANCOUVER ESTONIAN MIXED CHOIR
SEGAKOOR LAANETUUL

special guest performers:
ESTONIAN NATIONAL OPERA BOYS CHOIR 
RAHVUSOOPER POISTEKOOR
directed by: HIRVO SURVA

vancouver estonian society presents

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUSIC - DANCING - FOOD & DRINKS - GAMES - BONFIRE - LOTTERY PRIZES!

- gate opens at 1pm -

MR. JAANIPAEV
GAMES!

SATURDAY, JUNE 25, 2016

12 + under: FREE!

ADMISSION:

VES MEMBERS: $ 8  


