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Kirjutatud Kundas 1930.

Raissa Kõvamees

EMALE

Mõtlen sulle emake kallis, hea,

igatsen sind — seda sa alati tea.

Taevased tuuled, inglite huuled

kandku kõrvu sul millest on täis minu rind.

Võimata tasuda seda,

mis teinud sa mulle,

teinud, teed alati —

surmani võlgu jään sulle.

Pisarais peidaksin pea sinu sülle,

vaikiks kõik valu ja piin,

tunnen, kuis tuksub su süda nii kuumalt,

räägid: “Laps, rahu saad siit!”
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Emale mõeldes

Ema – Sa hoiad meid. Kõigi maailma tuulte eest, mis tuhisevad akna taga. Sa kaitsesid meid kui
olime väetid, kuni me suurteks ja tugevateks kasvasime, et üksi siin maailmas hakkama saada...Ja ka
pärast seda oled Sa olemas et meid lohutada, kaitsta, anda hingetõmbeaega...Just nii kaua kui me vajame.
Armastades, ära kuulates...Alatiseks...

Emale mõeldes saavad kõik sõnad ühtäkki otsa. On vaid mõtted ja tunded, mis sõnadesse
panduna ei näi olevat piisavalt ehtsad või on siis liiga vaesed kõike seda väljendamaks. Kuidas pannagi
kirja seda sõnulseletamatut turvatunnet, mida annab ema olemasolu, tema aimatav tugi, tema headus ja
soojus?

Väiksena unistas ilmselt igaüks meist suureks saamisest, kooliminekust, tööst, abiellumisest ja
oma lastest. Suure inimese elust. Nüüd aga võime olla õnnelikud teadmise üle, et oma ema jaoks võime
ikka lapseks jääda, vanusest hoolimata. See teadmine on justkui lapsepõlve pelgupaik, kuhu võid ikka ja
jälle tagasi tulla; see toob sind tagasi maa peale kui hing sassi läheb, annab jõudu kui enam üldse ei jaksa,
aitab iseendast aru saada kui mitte keegi teine ei mõista. Emale on antud anne võtta meid just sellisena
nagu me oleme, talle pole tarvis midagi tõestada. Ema armastus on tingimusteta, ta ei oota midagi
vastutasuks, kui siis vahest vaid seda, et tema lastel läheks elus kõik hästi, pareminigi kui emal enesel.

Emale mõeldes libisevad silme eest läbi hetkepildid. Nii mõndagi neist tahaks tagantjärele muuta.
Sooviks olematuks teha hetked, mil me oma mõistmatu käitumisega oleme emale haiget teinud. Tahaks
kustutada ka kõik need mõtlematud ütlemised, mida poleks pidanud emale tusatujuhoos ütlema. Kui tihti
kurvastasime ema, tõrjudes teismelisena tema häid õpetusi, arvates, et ta tahab meid millestki heast ja
tarvilikust eemal hoida. Tegelikult aga tunnetamegi ema elutarkust alles palju hiljem, tagantjärele, kuna
varem see vaid ju ärritas. Kahjuks ei ole võimalik kõike olnut olematuks muuta...Kuid ema annab andeks.
Alati. Iseendale on raskem andestada. Ma tean, et isegi kui eksiksin, ei astuks ema mu kõrvalt. Alati võin
loota tema toetusele ja lohutusele. Ikka leidub tal mõni hea sõna, mis toob päikese taas pilve tagant välja
ning laseb maailmal jälle rõõmsamais värvides paista.

Hämmastav on ema oskus anda. Eelkõige ongi ta ju elu andja. Ema on elu ja kodu kandja. Kodu
kujundab lapse tuleviku. Kodu määrab, kas laps on rõõmus või morn, töökas või laisk, uudishimulik või
maailmapime, ennastusaldav või teisi süüdistav. Siinkohal tahaksin tsiteerida hiljuti lahkunud Eesti
Vabariigi presidenti Lennart Merit, kes on öelnud: ,, Kõik hea, mis meis on, tuleb vanematelt. Kõik halb
tuleb mujalt. Kuid tulevik tuleb ainult laste kaudu. Kui tahame, et tulevik oleks tänasest päevast parem,
peame ise olema paremad. Kasvõi kriipsu võrra aga paremad kui eile või tunamullu.’’

Emale mõeldes tahaks vaikida. Tahaksin, et sellesse vaikusesse imbuksid meie tunded, meie tänu
ja armastus, nii puhas ja lihtne, et sõnad selles vaikuses kõlavad toorelt nagu malakalöögid. Vaikus on
kokkuvõte kõigest, mis on olnud ja selginemine kõiges, mis veel tuleb. Tegelikult ongi ju silmakirjalik
kõnelda emale ilusaid, kuid õõnsaid sõnu vaid ühel päeval aastas. Ema täidab oma rolli 365 ööd-päeva
aastas. Emaks olemine ei ole pelgalt pühapäevaamet.

Las ma siis ütlen õige vaikselt: me kõik oleme kas lapsed või emad. Ja kuigi paljud emad on
igavikupiiri juba ületanud, seisavad nad ikka raskel hetkel oma teadmiste, tarkuse ja hea nõuga me kõrval,
toetades meid oma emaarmastusega, mis kiirgab edasi me lastesse ja lastelastesse. Ema on alati olemas,
alati lähedal, sest on ju igaühes meist killukene me omaenda emast.

Ema hool ja armastus saadab meid kogu aeg, saadab ka mälestusena läbi kogu elu. Jääme talle
võlgu armastuse. Me kõik jääme alati armastust võlgu. Ükski kingitus ei suuda iial korvata seda võlga
nagu ka äraoldud aega ei saa kinni maksta. Kuid kunagi ei ole liiga hilja tasuda armastuse võlga
armastusega. Las siis vaikuse keel, pilkude keel, silmade keel kõnelda enda eest, sest see on palju täpsem,
palju ausam kui sõnade keel. Las siis jääda tänu lihtsasse lillekimpu.

Armsad emad, vanaemad, vanavanaemad! Alaku iga päev teie kodus teie julgustavate sõnadega ja
lõppegu teie mõistvate sõnadega, sest ema sõna sööbib mällu kümneks, kolmekümneks, viiekümneks
aastaks. Tänu teie teadmiste, oskuste, tavade ja kommete edasiandmisele põlvest põlve ongi püsima
jäänud meie emakeel ja kestma eesti kodu.

Kallid emad, soovin teile kõigile usku, lootust, armastust!
Kristel Kalep
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VANCOUVER MÄLESTAS...

Suusõnalise sõnumi ja Vancouveri Eesti Seltsi ESTO NEWS-i interneti
teate põhjal kogunesid peale pühapäevast Peetri Koguduse jumalateenistust  enam kui
60 inimest Meie Kodu aulasse, et Kultuuri Ühingu eestvedamisel mälestada
taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimest presidenti Lennart Merit.

Päikeserikkal pühapäeva hommikul lehvis leinatunnusena meie rahvuslipp
Meie Kodu ees  lipuvardas  pooles mastis Kanada lipu kõrval.   Üks uuditsenud bussi
ootaja sai ka teada mis lipp see on ja miks ta ainult poolde masti tõmmati...

Hämaras aulas, valge linaga kaetud laual olid presidendi kantseleist
saadud  suur Lennart Meri ametlik foto kõrvuti hellalt leegitseva mälestusküünlaga ja
mustas vaasis siniste  ja valgete  lilledega. Laua kõrval seisis tikksirgelt leinalintides
meie rahvuslipp.

Peale Eesti Hümni laulmist kõneles Peetri Koguduse aseõpetaja Arho
Tuhkru elust ja surmast, ning sellega seoses tihti liiga hilsesest inimese mõistmisest
ja arusaamisest. Ta mainis, et Lennart Meri ise ütles: ,,mõnedele olen ma võõras,
mõned ei saa minust aru ja mõned ei saagi aru saama – kuid kõik see on juba ajalugu.”

Siis jutustas ta kokkutulnuile Lennart Mere vanemate ja pere saatusest.
Tema koolitee algusest diplomaadi pojana Prantsusmaal, pere küüditamisest Siberisse,
sealt naasudes Tartu ülikooli lõpetamisest cum laude ajaloolasena  1956. aastal ja
temast kui kunsti inimesest nii Vanemuise teatris kui ka ETV-s, ta matkadest ja ta
uuringutest ning temast kui kirjanikust ja keelte oskajast.

Ta meenutas ka tema teeneid Välisministrina just ennem iseseisvuse
taassaabumist, tema saavutusi tänu tema tutvusetele, diplomaatlikkusele ja ka
huumorimeelele  Eesti Vabariigi presidendina. Ta leidis, et Eestile oli Lennart Meri EV
algaastail just parim – õige mees õigel kohal!

Kokkutulnuile tuli taas silmi ette Lennart Meri ootamatu eravisiit
Vancouverisse aastal 2000 ja kokkusaamine rahvaga samas Meie Kodu aulas, kus nüüd
seisis ta foto kõrvuti leinalintides rahvuslipuga. Õpetaja Tuhkru jutu põhjal tuli ka
meelde moment tema lahkumisest Meie Kodust kui ta keeldus RCMP autos istet
võtmast ennem kui noor naispolitseinik ise selles istet võttis, sulges tema järgi ukse ja
alles siis astus  autosse  lehvitades ärasaatjatele!

Mälestusaktus lõppes Tarmo Viitre klaverisaatel lauluga ,,Hoia Jumal
Eestit” ja paljudel niiskete silmade kuivatamisega.

TT
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Merereis  Polüneesia  saartele.
Veebruar 2006

Kui novembri vihmad algasid, tuli  jällegi tahtmine  korraks soojale maale minna. Turismi
reklaamis  nimetatakse  Tahitit ja  ümbritsevaid saari  rikkumatuks  (unspoilt) paradiisiks. Uudishimu
tekkis maapealset  paradiisi näha. Need kivistunud saared  said alguse igivanal ajal  merepõhjast   üles

tungiva laava tõttu, moodustades
teravaid mägesid paljude orgudega.

Aegamisi  tekkis taimestik,
seemneid uhtus meri, tõid linnud. Kui oli
juba küllalt rohelist, arvatavasti 2000 a.
tagasi, asusid sinna elama ka inimesed
ümbruse saartelt nagu Tonga, Samoa.
   29. jaan. hommikul vara asusime
Aino Lepaga teele  üle Los Angelesi ja
enne sama päeva keskööd maandusime
Papeete lennuväljal, Tahiti pealinnas.
Saared asuvad lõunapool ekvaatorit ja
seal oli parajasti suvi, mis kõige

vihmasem aastaaeg. Mõnus soe õhk tervitas. Saime ka kohe laevale “Tahiti Princess” . Laev jäi
sadamasse  kuni järgmise päeva õhtuni.

 Esimesel hommikul tõttasin paradiisiga tutvunema.  Mootorsõidukite liiklus väga tihe kahel
peatänaval, need on ka asfalteeritud.  Esimeseks toiminguks  rahavahetamine. Üllatuseks oli  pangas
käimas etendus dragon tantsijatega – hiinlaste uue aasta puhul. Kui lõppes, seisin järjekorda. Mõne minuti
pärast  tormas sisse mitu politseinikku, käsutasid kõiki kiiresti lahkuma. Seisime  uksest eemal tänaval,
pangas vaikus.

Tüdinesin, nägin eemal teist panka ja läksin sinna. Üllatuseks oli  laeval vahetamine soodsam.
Esimeseks  ostuks  olid postkaardid ja margid, et samas posti panna. Turismibüroost  veidi informatsiooni
saades asusin  linnaga tutvuma. Moodsad poed kahel peatänaval, kallid ka. Seadsin sammud mägede
poole läbi lihtrahva linnaosa. Kohe ilmnes, et tänavatel polegi nimesilte ega majadel numbreid. Tavalised
elumajad  suurtest puudest varjatud (enamasti viljapuud), madalad traileri  taolised. Mitmed  maalitud
välisseintega. 1991 a. taifuun hävitas hütid, valitsuse abiga  ehitati  tugevamad majad.
     Ühe maja õuel mängis pisike alasti tüdruk koera poegadega. Seisatasin, ta märkas mind, võttis
ühe kutsika sülle ja tuli naerusui mulle näitama, emakoer valvsalt kaasas. Sain aru, et pidin kutsikale  pai
tegema.

Viimased majad, juba üsna kõrgemal on n.n. villad, vaatega merele, pole palju suuri puid,
basseinid  ja vist õhujahutus. Inimesi kõndimas vähe, aina autod ja mootorrattad. Villadel raudaiad ümber,
enamasti prantsuse nimeplaadiga. Aeg kadus kiirelt kõike vaadeldes.
     Õhtueel puruväsinult ja  päikesest põlenud kaela  ja eriti ninaga laevale tagasi lonkides imetlesin
sadama lähedal suurt õites plumeria puud. Mõned allalangenud õied olid veel kenad, võtsin paar pihku.
Mind jälgis puu all istuv noorpaar. Poiss hüppas ülesse, murdis puult  oksa suure õiekobaraga ja tütarlaps
tõi mulle naeratades  kätte. See seisis meie kajutis veeklaasis  kuni viimase päevani, lõhnates magusasti.

Järgmine päev Huahine saarel. Üldiselt samane nagu Tahiti. Randa ümbritsevad palmid,
kõrgemal madal roheline taimestik,veelgi kõrgemal  paljas vulkaanist tekkinud kivi. Need on kõik halli
värvi. Seal nägin esmakordselt  maa all elunevaid krabisid. Nad tunnevad juba eemalt sammusid ja
lippavad  urgudesse. Öösel rohkem maa peal. Olevat maitsvad.
     Seal tegin esimese ekskursiooni mägedesse.Veokiteks on džiibid. Kummagi külje peal pingid,
kokku kaheksale inimesele. Küljed lahtised, katus peal. Kui vihmahoog tuleb tuulega, siis saab märjaks.
Päike aga kuivatab  kiiresti.  Hoiatus sellisele safarile oli, et ei sobi  rasedatele naistele ega selja
probleemidega inimestele. Mul on seljaga pahandust,  kuid riskisin. Raputas küll hullusti, sillutamata tee,
mudased augud, sildadeta ojad, järsud kurvid. Õlg järgmine päev valus tulbast kinni hoidmisest, et mitte
välja kukkuda.
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     Orgudes väikesed talud. On lehmi ja sigu. Palava päikese  käes mõnulesid sead suures
mudalombis. Kirev-punaselt õitses ingveri (ginger) põld. Kõrgemal vanad pühad paigad (maraes)
ohverdamise altaritega. Neil olid kurjad jumalad, kes nõudsid inimohvreid. Sõdalased  olevat endid
ohverdada lasknud. Kui misjonärid avastasid sellised paganad  ja pidasid vajalikuks ristiusku  levitada,
siis ohverdati ka neid. Ristiusk  siiski võitis, nüüd on kirikuid mitmetel usulahkudel. Üsna kõrgelt
suurepärased vaated  värvirohkele merele.
    Järgmine päev merel, suunaga Cook Islandi poole. See on inglise keelt kõnelev saarestik, Uus
Meremaaga seotud. Suur pettumus saabudes, sest meri läks öösel tormiseks (12 jalased lained)  ja laev ei
saanudki sadamasse. See tähendas kolm päeva järjest merel. Selline olukord  juhtuvat, kuigi
turismireklaam ei maini üldse. Laeval on küll mitmesugust  tegevust, enamus  mind ei huvita. Nautisin
siiski keramika glasuurimist. Mitmesugused savist esemed värvida enne põletamist.  Kõikuval laeval
nõuab see tublisti kannatlikkust. Mitmel korral  tuli kõik ära  pesta, kui laine eriti kõigutas, ning  nässu
ajas.  Peale põletamist saime endale. Kena mälestus.
      Bora Bora oli reisi järgmine saar. Tundus, et paljud sealsed elanikud  olid nagu
heledamanahalised ja pikemad. Eks tuli sellest, et peale Pearl Harbour'it  ehitasid ameeriklased  sinna
suure merebaasi, ehitasid lennuvälja, sillutasid teid, kaevasid suure tunneli mäe sisse varjendiks, mida
nüüd kasutatakse varjupaigaks taifuuni puhul. Kohalik rahvas oli neile sõbralik, eriti tütarlapsed. Sõda
lõppes, madrused läksid, jätsid suuri kahureid ja “valget verd”. Sellel saarel on eriti palju võimalusi
merepõhjaga tutvunemiseks. Sukelduda mitmel  viisil, veesuusatamist.  Mina kardan sügavat vett. Käisin
vaid  väikese allveepaadiga mere põhjas (30 m. sügavusel), kus oli palju igasugu kalu. Korallid seal
surnud. Laeval üks lauanaabritest oli eriti vaimustatud just sealsest  sukeldumisest.
   Viimaseks saareks Moorea. Ikka ülimalt lopsakas taimestik. Kasvatatakse  mitmesugust puuvilja.
Valitsuse poolt katsetatakse puuvilja aretamist. Näiteks on saadud kõrged kookuspalmid madalaks, et
hõlpsamini vilja kätte saada. Üheks hilisemaks kasvanduseks saartel  on vanilli orhidee, mis originaalselt
kasvab Mehhikos. See väänleb kõrgele puude otsa. Sealt raske vilja kätte saada. Kasvatatakse tihedast
võrgust  ümbritsetud kasvuhooneis, mis  kuus jalga kõrged.  Mehhikost toodi ka  erilised mesilased õisi
tolmeldama, need ei kohanenud saarte oludes ja surid välja. See töö tuleb nüüd teha inimestel.  Õied on
kobaras, iga päev on vaid üks lahti, tähendab iga päev tuleb tolmeldada. See toimub novembris. Kui
veebruaris seal olime, olid küljes oa sarnased kaunad. Pea korjatakse need ning kuivatatakse päikeses
kuni muutuvad mustaks. Siis  tekib ka aroom. Palju tööd.
   Teiseks uuemaks tulutoovaks
kasvanduseks on noni puu. Olgugi, et saartel
see kasvanud sadasid aastaid, pea igas aias on
olemas, on selle väärtust  alles hiljuti hinnanud
ameeriklased ravimite valmistamisel. Noni
kasvab 20 jala kõrguseks, laia krooniga,
kummipuule sarnanevate lehtedega, jasmiini
taoliste väikeste õiekobaratega, valmimata vili
rohelise männikäbi sarnane. Pärismaalastele
saab sealt abi kõikidele haigustele. Lehti
kasutatakse teena malaaria puhul, kompressina
põletushaavale, peavalule. Lehed  mähitakse ka
ümber liha tulel küpsetades. Pudrustatud lehed
head väänatud liikmetele, reumavalule. Ekstrakt
suhkruhaiguse  arstmiseks, põie põletiku
leevendamiseks. Õli seemnetest leevendab kõhukinnisust, tapab peatäisid, tõrjub putukaid. Juured
parandavad  mädanema läinud haavu, paiseid, annab kollast värvi. Valminud vili ajab välja kõhuussid,
arstib kurguvalu, leevendab ohatist. Viljast õli mõjub hästi maohaavadele, kõrgele vererõhule, allergiale.
Puidust saab punast värvi. Ekstrakt arstib kollatõbe. See polegi kõik, kuid jutt läheks liiga pikale.
   Viimane päev jällegi Papeetes. Läksin uuesti mäejalale, et villasid pildistada. Seal jooksis
kusagilt aiast välja  sõbralik, vallatu  koerakutsikas, hüppas vastu mu käsivart tõmmates küüntega  tüki
nahka katki ja jooksis peremehe kutsumise peale minema. Haav hakkas verd tilkuma. Mul polnud muud
kaasas kui fotoaparaat, raha ja “võti” . Jalas õnneks mustad püksid, sain nendesse verd pühkida. Mudaseid
lompe  oli küll, ei julenud aga neis pesta. Tuli veel viimaseks turule minna, sest polnud senini õieti midagi

       Noni puu Foto: M. Kirs
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ostnud. Turul naised märkasid mu verist käsivart, pesid millegiga, panid üht salvi ja plaastri peale.
Marutõbe ei saanud. Haav paranes hästi. Meeldiv abivalmidus!
  Nägemata jäid pärismaalaste kodud seestpoolt, samuti ööelu. Olen vanas eas araks läinud.
Pimedas on vist lendamas putukad, nagu sääsed ja muud. Sääskede vastu vedelikku polnud üldse vaja
kasutada. Ühes sadamas paati oodates  nägin midagi pruuni müüri praos. Oksakesega torkimise järele
kargas välja hiigla suur prussakas (nägin sellist  SFU laboratooriumis) ja jooksis imekiiresti minema. Ju
neid öösel liigub ja muid ka.
   Ühiseid surnuaedu  saartel pole. Surnud maetakse koduaedadesse, hauakivid peal.
   Keskkooli lapsed tulid  hulgana välja lõuna vaheajal. Kõik riides nagu siingi, ei mingit kirevat,
lõunamaist. Jalas kõigil varbavahe sandaalid (flip flops ). Panid suitsud ette, paarikesed kallistasid,
suudlesid, siis  mindi coca cola kioski sappa. Küsimusele kas koolis on ka võimalik süüa vastati, et
muidugi, kuid meile ei meeldi.
        “Rikkumata” on küll koerad, neid on karja kaupa turistide ümber, emased juba eemalt tunda.  Ei
tahagi mõelda mis saatus kõiki neid kutsikaid ootab. Kuked, kanad  kõnnivad kõikjal ringi. Kuhu ööseks
lähevad, ei tea.

Igal saarel toodetakse  musti pärleid ja need on kõikjal müügil.  Lumivalged  korall liiva  rannad
on  paljastele taldadele karedad, mitte nagu Pärnu sametine, millel mõnus kõndida.
  Papeete turg on suur, see on ainuke koht kus nägin paari kerjust.
  Minu üldine kirjeldus nähtust võib anda negatiivse mulje reisist. Seda ma ei mõtle, sest tegelikult
oli väga huvitav ja omapärane.  Äpardusi võib juhtuda, pettumust samuti. Palju jäi nägemata, maaloleku
aeg alati lühike.
    Kojujõudnult oli suur rõõm näha tagaaias valendavaid lumekellukesi. Varsti õitsevad õunapuud,
järgneb sirel…. Las õõtsuvad palmid aasta läbi, lõunamaalased ei oska ette kujutada kui armsad on
aastaajad.
          Sain küllalt sooja. Olgem tublid!

Maia

Tänuavaldus
Tänan kõiki, kes mind meeles pidasid nii lillede-maiustustega, kaartidega, külastamistega kui ka

telefoni teel heade soovidega.
Tänan veel kord „järele jäänud" südamel,

Karl

Musta pärlite kasvandus
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29.mai.2006

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSETEATED
„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.”

– Jaakobuse 4,15.

nr. 2, 2006
õp.mag. Walter Johanson 6520 Oak Street hr. Armas Kivisild, esimees
604-263-1802 Vancouver BC  V6P 3Z2 604-987-9418
walter.johanson@eelk.ee http://www.eelk.ee/vancouver vancouver@eelk.ee

In Memoriam

14. mail 2006 suri ootamatult Eesti Evangeeliumi Luteriusu
Kiriku peapiiskop Udo Petersoo. 

Udo Petersoo sündis 8. mail 1934 Tallinnas Jõelähtme
koguduse õpetaja Elmar ja Jenny Petersoo peres. 1944. aastal
siirdus ta koos vanematega pagulusse Rootsi, hiljem Kanadasse. 

Udo Petersoo alustas kooliteed Jõelähtmes, keskhariduse
omandas ta Lundis (Rootsi) ja Sault Ste. Maries (Kanada). Ta
lõpetas Waterloo Luterliku Ülikooli, Waterloo Luterliku Seminari
diplomiga teoloogias ning Toronto Ülikooli diplomiga
pedagoogikas. 1965. aastal alustas Udo Petersoo tööd Ontario
gümnaasiumis õpetajana pidades pedagoogi ametit järgnevad 17
aastat. 

Udo Petersoo ordineeriti vaimulikuks 9. veebruaril 1975.
Ordinatsioonist alates täitis ta E.E.L.K. Sault Ste. Marie eesti
koguduse ja 1. juulist 1982 Toronto Vana-Andrease koguduse
õpetaja ülesandeid teenides mõlemaid kogudusi kuni surmani.
1987. aastal valiti ta E.E.L.K. Kanada praostkonna praostiks ja
E.E.L.K. Konsistooriumi assessoriks. 

9. detsembril 1990 pühitseti Udo Petersoo Eesti Evangeeliumi
Luteriusu Kiriku peapiiskopiks. E.E.L.K. loodi sõjajärgsel ajal
ühendamaks eesti luterlikke kogudusi paguluses. Peapiiskopina
kandis ta hoolt eesti koguduste eest mitmel pool maailmas. 

Pedagoogi ja vaimuliku töö kõrvalt pühendas Udo Petersoo
palju jõudu ja energiat võitlusele Eesti rahva vabaduse eest. 1969
valiti Udo Petersoo Eestlaste Kesknõukogu Kanadas koosseisu
(aseesimees 1969-73 ja esimees 1973-81). Aastatel 1969-77 oli ta
Kanada Balti Liidu esimees, 1969-73 Rahvusliku Välisvõitluse
Nõukogu liige ja abiesimees, alates 1970 Toronto Eesti Võitlejate
Ühingu liige. 1982. aastal oli ta Ülemaailmsete Eesti Päevade
Peakomitee liige ja esimese Ülemaailmse Eestlaste Kongressi
esimees. Udo Petersoo oli aastaid Ülemaailmse Eestlaste
Kesknõukogu liige. Ta oli ka ESTO 1984 ajal tähistatud Eesti
rahvuslipu 100. aastapäeva komitee esimees. 

Eesti huvide eest seismine oli Udo Petersoo jaoks lahutamatult
seotud kirikliku tööga. 1986 valiti ta E.E.L.K. välisameti
juhatajaks. Samal aastal oli ta Balti erihuvilise osakonna loomise
algatajaks Kanada Evangeelse Luterliku Kiriku juurde ja oli selle
esimees kahel järgneval aastal. Ta algatas ametlikud läbirääkimised
Kanada Luterliku Kiriku piiskopi ja konsistooriumiga, et saavutada
ametlik põhikirjaline topeltkuuluvus eesti kogudustele Kanadas.
Eesti taasiseseisvumisel aitas kaasa heade suhete kujunemisele
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kodu- ja paguluskiriku ning kodu- ja väliseestlaste vahel. 
Udo Petersoo oli noorpõlvest peale aktiivselt tegev

skaudiliikumises. Ka peapiiskopi ametiülesannetes jätkas ta
osalemist skautlikus tegevuses olles Toronto Kalevi lipkonna
vaimulikuks. Tema panust skautlusse on hinnatud mitmete
teenetemärkidega. 

Udo Petersoo on oma tegevuse eest pälvinud Kanada Eestlaste
Teenetemärgi, Eesti Võitlejate Ühingu Kuld-teenetemärgi ja
mitmeid tunnustuskirju Kanada valitsusorganeilt. Eesti Vabariigi
President on autasustanud Udo Petersood Valgetähe IV klassi
teenetemärgiga (2000) Eesti Vabariigi järjepidevuse hoidmise eest.
Talle on omistatud Tori Kiriku Taastajate Ühenduse teeneterist
(2001) erilise panuse eest II maailmasõja ohvrite mälestuse
jäädvustamisel. Käesoleval aastal autasustas Eesti Evangeelne
Luterlik Kirik Udo Petersood I järgu Teeneteristiga. 

Oma isa jälgedes liitus Udo Petersoo 1959. aastal Eesti
Üliõpilaste Seltsiga. Ta oli aastatel 1969-1970 Toronto koonduse
esimees, aastatel 1970 ja 1995 EÜSi Vanematekogu liige. Oma
silmapaistva panuse eest Toronto koonduse ellu pälvis ta suurima
lugupidamise - 1995. aastal valiti Udo Petersoo teenete eest Eesti
Vabariigi ja EÜSi ees Eesti Üliõpilaste Seltsi auvilistlaseks. 

Udo Petersoo oli kirikujuht ja silmapaistev ühiskonnategelane,
kes pühendas oma jõu pagulaskogukonna teenimisele ja Eesti
vabaduse eest võitlemisele. Eesti Vabariigi Valitsus ja Eesti
Evangeelne Luterlik Kirik hindavad väga kõrgelt tema teeneid
välis-eesti kiriku ja kogukonna ees ning sidemete hoidmisel ja
koostöö edendamisel kodu-eesti kiriku ja ühiskondlike
organisatsioonidega.

Udo Petersoo on hästi tuntud Peetri kogudusele, juhatades
peapiiskopliku jumalateenistust möödunud juuli kuus ja mittu
korda tema ametiajal.  Ta õnnistas ametisse ja andis üle kuldse
teeneteristi koguduse õpetaja Walter Johansonile.  Koguduse
esindaja tema matusetalitusel oli õp.Arho Tuhkru.

Udo Petersood jäävad leinama abikaasa Reet, pojad Alar
Toomas ja Tõnu Elmar perekondadega ning tütar Taimi Laura. 

Leerilaste

õnnistamine

Nelipühal õnnistatakse leerilapsed Kristen ja Kaili Annakotta,
Kristjan Johanson, Silvia Soide, Kristi-Anna Stamm, ja Markus
Vesik.  Leeripüha jumalateenistus toimub kell 3 p.l.

Õpetajate

ärasaatmine ja

vastuvõtmine

toimub pühapäeval 18.juunil pidulikult kohvilaual pärast
jumalateenistust.  Saadame ära õp.Arho Tuhkru ja võtame vastu
praost assessor Tiit Salumäe Haapsalust.  Praost Salumäe teenib
kogudust kuni 22.okt.

Talitused

Surnud: Leo Keerberg (76); Vaike Kangro (94); Ellen Marianne
Remmel (98 a.); Herta Laanela (90 a.)
 Soovime lahkunute omakstele südamlikku kaastunnet.
Ristitud: Braeden Emil Udo Tucherer (s. 26. okt. 2005) Soovime
õnnistust vanematele.
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Jumalateenistused

toimuvad igal pühapäeval, kell 11 hommikul Peetri Kirikus. 
Armulauda kaetakse iga kuu viimasel pühapäeval ja suurtel
pühadel.  Küüditamis aastapäeva tähistatakse 11.juunil kell 11
hommikul.  Surmuaiapüha oikumeeniline jumalateenistus
tähistatakse 25.juunil kell 6 õhtul Forest Lawn kalmistul.
Kodumaalt lahkumine tähistatakse 22.sept., Koguduse

aastapäev pühitsetakse 29.sept. armulauaga, Lõikustänupüha

9.okt. armulauaga, Usupuhastuspüha 29.okt. armulauaga,
Surnutepüha 26.nov.

Victorias

toimuvad jumalateenistused 25.okt. armulauaga ja 23.dets. kell 2
pl. Lutheran Church of the Cross’is (Cedar Hills ja Cedar Hills
Crossroad nurgal).  Kuulutuspunkti vanem on Urmas Anniko, tel.
250-474-0255, victoria@eelk.ee.

Kohvilaud

Iga pühapäevase kohvilaua pärast jumalateenistust on tubli aeg
puhata, tutvuda ja suhelda meie koguduse ühiskonnaga.  Sellest on
kujunenud meile omapärane, traditsiooniline ettevõtte.  Samuti ka
teie saate seda traditsiooni omandada.  Võtke endale vaid ühe
kohvilaua korraldamise selle aasta jooksul.  Ja tooge kaasa üks
mittekirikuskäija sõber või sõbranna, kes teid aitaksid.  Mitmel on
lapsi ja lapselapsi, keda võite kaasa tuua – tehke sellest perekonna
ettevõtmine.  Palun kirjuta oma nimi kohvilaua kalendrisse, mis on
leida kiriku teadete tahvlil allruumides.

Surm ja Testament

Meeldetuletuseks, palume Sind oma testamenti kontrollida.  Ilma
testamendita jääb teie põrm ja varandus riigi hoolde.  Varanduse
kahe või rohkema nime peale kirjutamine kaitseb teid riigi
tulumaksu kahtlustest.  Kui soovite kogudusele pärandada osa oma
varandusest, palun kontrollige, et kogudus on teie testamendis
pärijaks täpselt nõndaviisi nimetatud:

St. Peter’s Estonian Evangelical Lutheran Church
6520 Oak Street
Vancouver BC  V6P 3Z2

Kui vajate nõu selle kohta, palun võtge ühendust õpetajaga, tel.
604-263-1802.  Meile on palju pärandatud esiisadelt, mis on olnud
meile õnnistuseks. Mida me jätame oma järeltulijaile, see on
omakorda nendele õnnistuseks. Koguduse meelespidamisega
testamendis ütleme kirikule tänu, kiitust ja austust Jumalale, mis
on samaaegselt õnnistuseks ka neile, kes kiriklikke teenistusi edasi
savad.
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    KODUKIRIKU TEATED

ESTONIAN
EVANGELICAL
CHURCH
2396 West 8th Ave
Vancouver, B.C.
Canada
V6K 2A9

Kuulake vaimulikke emakeelseid raadiosaateid
igal pühapäeval kell 4:30 - 5:00 p.l.

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

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

   Preester: Isa Stefan Pettai.
               Koguduse esimees: Jaak Selde (604) 536-7510.

Pühapäeval 4.juunil, kell 11:00  - Nelipüha jumalateenistus armulauaga.

Pühapäeval 25.juunil kell 18:00 - ühine Kalmistupüha jumalateenistus.
Forest Lawn kalmistul, eestlaste mälestusmärgi juures.
Teenivad Eesti koguduste vaimulikud.

Pühapäeval 20.augustil kell 13:00 - koguduse suvine väljasöit Kembi tallu.
Taasiseseisvumispäev.

Pühapäeval 8.oktoobril kell 14:00 - Lõikustänupüha jumalateenistus. Kohvilaud.

Pühapäeval 26.novembril kell 14:00 - Surnutepüha jumalateenistus.

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

Tänuavaldus

Suur, suur tänu Pensionäride klubile, kes meid üllatas väga meeldiva kingiga.
Eks eestlaste vanasõnagi ütle - „käsi peseb kätt!!"

Keerutajad
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Vancouveri Eesti Pensionäride Ühingu
esinaise 2005.a. tegevuse aruanne

2004.a. lõpul oli 134 liikmemaksu maksnud liiget. Aasta jooksul tuli juurde 3 liiget ja
surma läbi lahkus 12, nendest 2 uut liiget. Tagasi saime 5 liiget, kes polnud vahepeal
liikmemaksu maksnud, seega aasta lõpul 2005 oli 130 liiget.

Aasta alguses oli eelmisel juhatusel 4 koosolekut, kaasaarvatud erakorraline peakoosolek
uue juhatuse valimiseks.

Uuel juhatusel oli aasta jooksul 16 koosolekut ja koosviibimist, kaasaarvatud
Emadepäeva lõuna, Kembi tallu väljasöit, Jõululaat ja Jõulu lõuna.

Koos käis keskmiselt 47-50 liiget, väljaarvatud Emadepäeva lõuna, kus oli osavõtjaid 69,
Tiit Bürgeri tšello esinemisel üle 60-ne ja Jõulu lõunal 75.

Esinesid oma reisu muljetega Lyyli Ellip Itaaliast, Edda Davis Hiinast ja Veera Õunapuu
Eesti külastamisest. Videoid näitas Victor Remmelg. Dr. Marge Mäemets (Eestist) kõneles enda,
kui uskliku inimese elust, koolis käimisest ja arstina praktiseerimisest kommunismi valvsa pilgu
all. Tiit Bürger (Eestist) esines tšelloga ja Veera Õunapuu õetütar (Eestist) Merike Raiste-Prutt,
tõi meile kaasa Võru keelset külakosti.

Emadepäeva lõuna oli teenendatud nelja eesti neiu poolt kodumaiste toitudega. Toidud ja
teenendamine olid head ja kiitust oli palju.

Kembi tallu väljasõiduks oli ilus ilm (nagu alati, pensionärid kuhugi välja sõidavad).
Toidud olid head, pererahvas lahke ja suur kiitus pererahvale selle suure töö eest.

Jõululaadal oli hea läbikäik, tänu Kembi talu verivorstimeistritele, mis on meie
jõululaada peamine tõmbejõud.

Jõulu lõunaks lootsime sama hästi korraldatud ja teenendatud lõunat kui emadepäeval.
Kahjuks tegid meie tütarlapsed mulle suure pettumuse. Esiteks ei olnud toidud nii nagu ma
tellisin ja nelja teenedaja asemel oli kaks, kes ei jõudnud korralikult kohvi ja teed serveerida.
Pidime ise seda tegema ja tühjad nõud laualt koristama. Olen neile teatanud, et olime väga
pettunud.

Tänan kõiki esinejaid, eriti „Keerutajaid", kes on igalpool kaasa löönud. Suur tänu meie
perenaistele: Helmi Selde, Maia Kirs, Krista Tanner ja nende abilistele, kes on omal kulul alati
kooke ja saiu küpsetanud ja kaasa toonud. Veel kord palju tänu. Ilma einelauata vist ei tuleks siis
palju?

Väga suur tänu abiesinaise Veera Õunapuule, kes on eeskavad korraldanud ja
koosviibimistel elu sees hoidnud minu äraoleku ajal. Kahjuks polnud minul võimalik haiguse,
kolimise ja muude murede tõttu täie jõuga aasta viimasel poolel kaasa töötada.

Palju tänu kogu juhatusele, igaüks on olnud tõsiselt asja juures ja teinud oma parima.
Tänu meie kunstilisele abile, Hedy Wisterlile, kes vaatamata oma haigele seljale oli suureks abiks
dekoratsioonidega.

Palju, palju tänu kõigile kes möödunud aasta jooksul vähe või palju kaasaaitasid. Kui
olen unustanud mõnda nimetamata, palun vabandust, see ei ole mitte meelega tehtud.

Soovin uuele juhatusele head ja edukat eelolevat aastat!
Esinaine: Aino Pungar

Tänuavaldus
Me soovime avaldada siirast tänu kõigile Vaike Kangro sõpradele, kes aitasid meid meie

ema ja vanaema elu mälestamisel käesoleva aasta 21. jaanuaril.
Eriline tänu Vaike ristitütrele Lilian Olljum Goold’ile ja kauaaegsele sõbrale Pia

Klasenile nende heade ja südantliigutavate sõnade eest peiedel.
Palju tänu õpetaja Johansonile matuseteenistuse eest ja Terry Johansonile, Martin

Kuuskmannile ja Sylia Soidele teenistuse muusikalise kaunistamise eest.
Milvi Puusepp ja Marika Owston on ära teeninud meie pere erilise tänu matuse ja peiede

organiseerimise ja vajaliku kontaktide leidmise eest.
Palju, palju tänu teile kõigile.

Kain Kangro perega.
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VES Raamatukogu teated
Juunis raamatukogu on avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00,  juulis 9. ja 30., augustis 13.
Sepembrist alates on raamatukogu avatud pühapäiviti 12:00 - 13:00, Pensionäride Ühingu
koosviibimistel iga teisel kolmapäeval 11:30 - 12:30  ja esmaspäeviti 20:00 - 21:00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Estonian Travel Guide 2005/2006 Tallinn, 2000
A detailed guide to rural Estonian holidays and accomodation. www.maaturism.ee

Estonian Rural Tourism

Isade tarkus Ed Hoffman  - Tallinn, 2004
Sisaldab nõuandeid, valitud peamiselt isiklikest kirjadest, üle sajalt läbi aegade

tuntumalt isalt. Eesti keelde tõlkinud Kadi Kips.
Kirjastus Ersen

Emade tarkus Laurel Hoffman - Tallinn, 2004
Emad läbi ajaloo jagavad tarku nõuandeid ja julgustavaid sõnu oma lastele.

Tõlge: Tiina Kerm-Koppel
Kirjastus Ersen

Kuidas kirjutada oma elulugu Tiina Kirss - Toronto, 2005
40 lk. vihik pakub näpunäiteid neile kes kavatsevad oma elulood kirja panna.

Annab vastuseid küsimustele nagu:  miks kirjutada ja kuidas alustada?

Romeo ja Julia - Kivirähk Armastusest Andrus Kivirähk,  2003
Shakespeare’i tragöödia keelatud armastuse probleemi on käsitletud hoopis

absurdsemalt, võiks öelda, väikese vindiga.  Selles armuloos on nii õrnust, rõvedust ja traagikat
kui ka sotsiaalset tragöödiat.

Eesti Keele Sihtasutus

Vaateid vanemasse mereajalukku Küllike Kaplinski jt - Tallinn, 2003
Raamat vaatleb meie esivanemate merega seotud tegemisi kolmest aspektist. Kaplinski

käsitleb kalameeste tööd ja eluolu kesk- ning uusajal. Mati Õun kirjeldab merevõistlustest
Läänemerel. Tõnu Kask tuletab meelde Eestist võrsunud ümbermaailmasõitjaid.

Kirjastus SE&JS

Estonian Theatre Jaak Rähesoo - Tallinn, 2003
A short overview of the history of Estonian Theatre and a look at the present state of the

theatrical arts in Estonia. Many photographs.
Estonian Theatre Union

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid. ***
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Jaanipäev - 24. juuni
Jaanipäev on iidne suvepüha, aasta tähtsam püha. Jaanilaupäeval oli maal ja ka linnas veel hiljuti

tavaks käia saunas ja tingimata külastada surnuaial omaste haudasid. Õhtul süüdati jaanituli, aasta kõige
olulisem tuli. Jaanituld tehakse tänagi, see tava on üsna vähe muutunud viimase saja aastaga. Kui, siis ehk
seevõrra, et sajandi eest oli jaanituli sagedasti paik, kuhu koguneti igas vanuses pereliikmetega ühiselt
lõbutsema. Tänapäeval kohtuvad rohkem ühevanused sõbrad.
Jaanituli

Paljud rahvad seostasid jaanituld algselt päikesepüha ja -kultusega. See kehtib ka eestlaste kohta.
Jaanilõkkeks koguti aegsasti puid ja muud põletusmaterjali. Veel 20. sajandi keskpaiku tehti eri Eesti
piirkondades erineval viisil tuld. Näiteks Lääne-Eestis ja saartel oli tavaks süüdata tuli ridva otsa pandud
tõrvatünnis, vahel ka elava, laasitud puu otsa viidud katlas. Sellist tuld on kutsutud 'leedutuli'. Sagedasti
valiti tuletegemiseks kõrgem koht, kas mõni mägi või kõrgemal asuv kiige- ja jaanitulepaik, kus lõke
süüdati. 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi viimaste kümnenditeni on olnud kombeks suurema
jaanitule juurde ehitada ka kiik. Lõkkeplats ehiti kaskede ja (paber)laternatega, hiljem elektriküünaldega.
Jaanilaupäeval koju ja kiige juurde toodud kased kandsid erinimetust jaanikased, mis osutab, kui tähtsaks
neid peeti. Lisaks lõkkeplatsile ehiti kaskedega ka tube, nagu suvitsepühade ajalgi. Noormehed viisid
väljavalitu akna alla hommikuks armukase. Poiste toodud kased olid staatuse sümbol – see näitas, et neiu
oli tähelepandav. Kuid palju rõõmu tõi oma perega kaskede järel käimine - eriti lastele, kellel see käik
alustaski pühad. Kaseoksi raiuti toodud puude küljest kohe ka jaanisauna viha jaoks. Noorte lehtedega
kasevihad muutsid sauna ja saunalised eriliselt lõhnavaks.

Tule jaoks kasutati ära kogutud puud, 1970. aastatel ka näiteks vanad autokummid, millest sai
suure tossulõkke. Tulle visati igasuguseid puuesemeid, põletati vanu paate, mõnikord ka käbisid.
Värvilise tule saamiseks visati lõkkesse mõnikord ka kemikaale. 20. sajandi algupoole peeti jaanitule
suitsu tervendavaks, mistõttu oli tavaks juhtida piimakari ümber tule, inimestel aga käia läbi selle suitsu.
Viimane juhtub lõkke ääres istudes tavaliselt nagunii. Ida-Eestis oli levinud tava hüpata üle tule (peetakse
pigem slaavi kombeks) ja Lõuna-Eestis tava ehtida lehmi pärgadega (peetakse balti-mõjuliseks kombeks).

Jaanitule juures on läbi sajandite tantsitud ja lauldud, sinna kutsuti alati pillimehi või ansambleid.
Mõisate, hiljem seltside eestvõttel esitati eeskavana näidendeid. Veel 1960. aastatel kuulusid jaanitule
juurde võhuetendused, kiikumine ja muusika. Lõkke juures tantsiti. Kui polnud pillimehi, siis mängiti
ringmängulaule või lauldi niisama. Varasematel aegadel kuulus jaanitule juurde maadlemine,
jõukatsumine, köievedu ja muud tavad, mida praegugi ametliku jaanitule korraldajad organiseerivad. Tule
ääres maitsti pühadetoitu ja joodi jaaniõlut või kalja. Praegused linnajaanituled oma laialdase toitlustuse,
õllemüügi, kontsertite ja tantsumuusikaga sarnanevad kunagistele küla- ja mõisajaanituledega. Kära- ja
rahvarohkete pidude kõrval on aga alati süüdatud tuli oma kodumaja juures, kuhu kogunes pere,
palgalised ja linnasugulased. Tänapäeval teevad oma elamises, kamina või tuleaseme juures, veekogu
kaldal või kenal aasal ühistuld sagedasti sõbrad või sõpruskonnad. Laulmine on jaanitulest lahutamatu, nii
et perekonna või sõpruskonna lõkke ääreski lauldakse ja mängitakse, kuid reeglina on need vaiksemad
ettevõtmised. Viimasel poolsajandil on lõkke ääres tihti kõlanud kitarrisaade, sest populaarset pilli
oskavad paljud mängida ja seda on lihtne kaasa võtta. Meenutagem, et 19. sajandil kuulus väiksemate
koosviibimiste juurde kannel, suuremate pidude juurde lõõtspill - peamine tantsumuusika instrument.
Mitmel pool maal mängisid enne Teist maailmasõda kohapealsed jazzorkestrid, pasunakoorid, hiljem
muudki populaarse muusika ansamblid, kes saatsid estraaditähti. Viimastel kümnenditel on aga
taaselustatud torupillimuusika, üha enam on ka lõõtsa- ja karmoðkamängijaid. Poolsajandi uueks jooneks
on naispillimeeste, eriti peopillimeeste arvu äkiline suurenemine. Kuid ega pillimäng pole jaanitule juures
kohustuslik element. Muidugi on alati lauldud ja juteldud ka lihtsalt niisama. Laste jaoks oli see öö, mil
võis olla päikesetõusuni üleval, samuti nagu aastavahetusel nääride ajal.

Jaanilaupäeva öösel on läbi aegade paadiga sõidetud, põletatud seal tõrvikuid või küünlaid, mis
hämaruses – pimedaks ju õigupoolest ei lähegi – peegelduvad tumedal veel.

Ennustamine
Jaanipäeva juurde kuulub rida maagilisi, kuid igal juhul romantilisi ettevõtmisi. Näiteks

sõnajalaõie otsimine. Sõnajalaõit tuli otsida metsast üksinda. Sõnajalg õitseb uskumuse järgi kord aastas
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jaaniööl ja õnnelik leidja on hoobilt rikas, valdab erilisi oskusi ja salakeeli. 20. sajandil oli jaanitulelt
tavaks minna kahekesi sõnajalaõit otsima. Ikka koos kalli kaaslasega.

Varasemate romantiliste ennustustavade hulka kuulub ka üksinda salaja jaaniõite korjamine.
Erinevaid õisi peab olema kokku üheksa. Korjatud kimp pannakse padja alla, öösel nähakse unes
kallimat. Eestis on üsna palju inimesi, kes kinnitavad, et nad nägid oma tulevase kaasa ära just sel viisil
toimides. Muide, ka mõne folkloristiga on nii juhtunud.

Kuna tegemist on aasta lühima ööga, siis oli tavaks olla päikesetõusuni ärkvel. Üldlevinud
arvamuse järgi on suur õnn, kui jaaniööl ei saja. Jaanikastel on läbi paljude sajandite usutud olevat
maagiline tervistav ja ilu andev jõud, mistõttu sellega pesti nägu. Veel sajand varem oli tava jaanikastes
kukerpalli visata, mis pidi vältima seljahaigused – talurahva nuhtluse – ja aitama olla terve.

Erilisi omadusi oli teistelgi jaanilaupäeval leitud esemetel või sooritatud toimingutel. Näiteks
jaanilaupäeval saunas ihu külge kleepunud vihalehega sai armastust võita.

Viimast korda oli võimalik nõiduda naabrite piimaõnne endale, edendada karja- ning viljakasvu.
Kunagistest ohvripaikadest ja -kommetest on säilinud üksnes jaanipäeval Meeksi kirikust

paremal, Meeksi oja teisel kaldal asuvale Jaanikivile andide viimise tava. Legendi järgi olevat kivil
istunud ja jalgu puhanud püha Jaan. Jaanikivi kohta räägib vana hoiatusjutta, et kohalik mõisnik olevat
lasknud kivi tükkideks lõhkuda ja tükid karjalauda sisse müürida. Selle järel olid alanud õnnetused,
loomad surnud ja mees ise jäänud haigeks. Viimaks lasknud ta kivitükid vanasse kohta tagasi viia.
Rahvaluulearhiivis on mitmeid fotosid Jaanikivile ohverdamisest. Tänapäevani käivad haiged vigastatud
kätt või jalga kivi vastu surumas ja sinna ande viimas.

Töökeelud
Tegemist oli nii olulise pühaga, et anti vaba päev karjasele, teenijarahvale ja muidugi noortele.

Toimetati üksnes hädavajalikke toiminguid, välditi karja sattumist võõra silma ette, et seda ei saaks ära
nõiduda ega kahjustada.
Jaanilaulud

19. sajandi lõpul kõlasid jaanitulel veel arhailised jaanilaulud, milles kutsuti kõiki tule äärde. Kes
tulemata jätab, see pidi unine ja karvane saama, tema ettevõtmised lörri minema. Lõunaeesti jaanilaulud
sarnanesid tugevasti läti lauludele nii oma viisi kui ka refrääni 'liigo, liigo' poolest.

Jaanitulel lauldi juba 19. sajandil palju uuemaid laule, ringmängulaule ja igasuguseid parajasti
populaarseid viise. Peamine oli laulmine ja üsna loomulik, et noorrahvas eelistas vanade laulude kõrval
moodsaid laule ja tantse.

Rituaalsed toidud
Sõir (Lõuna-Eestis), kohupiimakorbid, piimatoidud. Väga oluline oli jaaniõlu ehk vanapäraselt

jaanikahi.

Ristija Johannes
Ristija Johannes sündis umbes kuus kuud enne Kristust ja oli tema emapoolne sugulane. Saanud

kõrbes elades valgustuse, liikus ta Jordani jõe äärde. Kütkestava jutlustajana pööras ta paljusid oma usku,
oli kuulus prohvet ja ristija, mille tõttu pälvis juba eluajal hüüdnime Ristija Johannes. Johannesega on
seotud mitmed tuntuimad ja maailmakirjanduses korduvalt läbikirjutatud lood, mille hulka kuulub lugu
tema äkilisest surmast. Nimelt nõudis noor tantsija Salome valitsejalt, kes oli lubanud täita iga ta soovi, et
talle toodaks kandikul Ristija Johannese pea. Salome sai soovitu, ehkki valitseja kahetses oma rumalat
lubadust ja rahvas oli löödud prohveti totrast surmast. Ristija Johannese surmapäevaks peetakse 29.
augustit, eriliselt ja tuletegemisega tähistatakse aga jaanipäeva, 23.juunit. Lugematult pärimust on selle
kohta, kuhu jäid Johannese keha ja tema pea, selgus ja üksmeel aga puuduvad. Paljude rahvaste
rahvaluules on temaga seotud legende, laule ja loitse. Nii ka Eestis, kus ta kannab nime Jaan.

Mida teised teevad
Taanis tehakse jaanituld, kuid näiteks Rootsis süüdatakse tuli üksnes kitsal alal vastu Taani piiri.

Mujal püstitatakse hoopis maipuu, mis on ehtitud roheliste vanikute, lillede ja lintidega ning mille ümber
rõõmsalt tantsu lüüakse. Suured maipuud püstitatakse Rootsi linnades tänini. Seal esinevad rahvariietes
tantsijaid, pered võtavad kaasa piknikukorvid ning vaatavad pealt laste ja noorte lõbutsemist. 1998. aasta
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Lundi jaanipeol oli uusasukaid märgatavalt rohkem kui rootslasi – maipuu ümber kogunenud
rahvusrühmad tähistasid suve suurpüha, rootslased olid enamasti maakodudes või vaiksemates paikades.
2003. aastal oli Gotlandi saarel Visby linnas maipuu püsti veel keset augustikuud. Soomes nihutatakse
uuemal ajal jaanipäeva tähistamine lähemale nädalavahetusele.

Sõnajalaõis
Kaunis õis, mis puhkeb jaaniööl lühikeseks ajaks ja annab oma noppijale rikkuse, õnne, kõigi

lindude, loomade ja inimeste keele mõistmise võime, teadmised kõigi maailma asjade kohta. Sõnajalaõit
tuli reegline otsida üksinda, seejuures ei tohtinud pöörata tähelepanu häältele enda ümber ega kohkuda ka
kõige koledamatest olenditest, kes lähedale kippusid. Ei tohtinud ka hüüdmise peale ringi vaadata ega
sellele vastata. Leitud õis tuli viia kohe metsast välja.

Meiud ehk maipuud
Meiuks kutsutakse Eestis peamiselt suvistepühadeks ja jaanipäevaks, mujal Euroopas

maipühadeks ehk maipäevaks toodud kaske. Inglismaal on meige toodud koju juba 14. sajandil. Hiljem
noorte tava taandus, sest kirik oli säärase lõbutsemise vastu. Meiud viidi koju, osa ehiti pidulikult
riideribade ja lillepärgadega ning tantsiti ja lauldi nende ümber. Eestis on keskajal ja hiljemgi Tallinnas
tähistatud maipäeva karnevali ja maikuninga valimisega. Meigusid pole toodud siiski üksnes maipäevaks,
vaid näiteks Inglismaal ka suurel neljapäeval või suvistepühade ajal, hiljem see tava taandus.

Puhastava toimega kased/kasevitsad kuulusid teistegi pühade juurde (mardi- ja kadrivitsad,
jõuluvana vitsakimp), nendega löömine pidi tagama inimeste ja loomade tervise. Kasevihast sabaga
kastsid maskeeritud pererahvast, kasevihtadega vihtlemine kuulus ravimaagia ja pulmatavade juurde.
Kased kuuluvad ohvripaiga ja ohverdamise juurde.

Taive Särg muusikast jaanipäeval
Jaanilaulud kuuluvad jaanipäeva kombestikku ja neid lauldi tule juures. Olemasolevad

jaanilaulude tekstid ei ole tavaliselt kuigi ulatuslikud, enamasti räägitakse neis talumajapidamise
edenemisest (rohketest piimasaadustest, hea kaera kasvamisest) ja tule tegemise tähtsusest (kes ei tule
jaanitulele, jääb laisaks, tema majapidamine ei edene). Laulude iseloom viitab pigem maagilisele kui
meelelahutuslikule otstarbele. Võib oletada, et regivärsilisi jaanilaule lauldi samuti üheskoos või eeslaulja
ja kooriga nagu teisi tavandilaule, mõnikord võib-olla ka üksi.

Loitse lausuti üksi.
Jaanipäevaseks meelelahutuseks oli ka kiikumine kiigelauludega, erinevad mängud koos

vastavate lauludega, tants ja pillimäng. Mulgimaal on jaanitule juures mängitud Nukumängu, see esineb
seal sageli refrääniga jaanika (sisu järgi on tavaline refrään nuku). Setus toimub jaanipäeval ka
kergotamine.

Jaanipäeva kombestikus on sarnaseid jooni peetripäevaga ja heinamaarjapäevaga. Üksik teade on
ka jaanilauluga sarnasest maarikutulelaulust, mille viis võis olla jaanilauludega ühtemoodi.

Jaanilaulude viisid
Jaanilauludes esinevad tavaliselt vanemad kalendrilaulude rühmaviisid, kohati leidub ühisjooni

samal pühal kasutatud kiigeviisidega.
Lõuna-Eesti laulude juurde kuulub refrään, mida vastavalt piirkonnale lauldakse üks (näit

'jaanika' Mulgimaal) või kaks korda (näit 'jaaniku, jaaniku' vms Kesk-Eestis ja mujal Lõuna-Eestis).
Eesti kagupoolsetel aladel Läti piiri ääres, eriti Hargla ja Rõuge kihelkonnas esineb suurem läti

liigo-viiside mõju, refrääniks ongi sealt laenatud 'liigu', 'liigo' vms. Tuntud on sanditamislauludega ühine
viis, mis pärineb Läti liigo-lauludest. Tõusva suunaga refrääni muudab meloodiliseks see, et ühesõnalise
refräänsõna silpe jaotatakse paljude nootide vahel, libisedes ühelt noodilt teisele.

Setumaal on erinevaid jaanilaulude viise, sealhulgas ka ilma refräänita. Järgnevas näites
kasutatakse paralleelselt nimetust jaanituli ja peetrituli, mis näitab, et sarnane tuletegemise ja laulmise
komme oli tuntud ka peetripäeval.

BERTA - Eesti Rahvakalendri tähtpäevade andmebaas
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Calgary Eesti Selts pärandab tuleviku Alberta Estonian Heritage Societyle

Põlised liikmed kogunesid 18. mail 2006 et tähistada Calgary Eesti Seltsi lõppu.   Varem oli välja saadetud
ankeet kahe küsimusega:

et kas toetad Calgary Eesti Seltsi lõpetamist, see tähendab ametlikult, juriidiliselt ning
majanduslikult
ja
et kas toetad Seltsi raha summa  üle andmist Alberta Estonian Heritage Societyle
kasutamiseks üle-Alberta ürituste kulude katteks, nagu näiteks eesti teadlaste ja sportlaste
vastuvõttudeks?

Vastata võis telefoniga, tavapostiga või epostiga.   Kõik kes vastasid olid lõpetamise poolt.   Nõnda, viimane
laekur Jüri Kraav ja president Helgi Leesment ootavad kuni pangaga on arved klaaritud, ja siis annavad terve
ülejäänud summa Alberta Estonian Heritage Societyle.

Ülalmainitu on ehk unikaalne viis ühegi eesti seltsi lõpetamiseks, aga Calgary eesti ühiskonna koosseis on
1949a. asustamisest peale olnud omapärane; miille tõttu vähem poliitiline, vähem formaalne kui mujal võrdlevad
eesti ühiskonnad, mis koosnevad peaaegu sajaprotsendiliselt Teise Maailmasõja põgenikudest.

Mis põhjustel on selle lääne Kanada Kaljumägedeäärse linna rahvas erinenud teistest välis-eesti seltsidest?
Põhjuseid on mitmeid, näiteks mõned järgnevad:
x Calgary kaugus suurtematest keskustest nagu Vancouver ja lõuna Ontario, mis mõjus eriti enne odavat

kaugkõne ja interneti ajastut.
x Calgary eestlaste seas protsentuaalselt suur arv sega-abielusid juba 1950datest aastatest peale.
x Palju aastaid käidi Calgarys tihedalt läbi kohaliku soomlaste, lätlaste ja leedulastega.
x Mitmed liikmed/osalejad olid pioneer-eestlaste sugulased ning nende juures taludes siinsetes nn eesti-

külades siirgunud.   Üle 20. aasta oli seltsi esimeheks Ottomar Laaman kes sündis ja üles kasvas Krimmis
lõuna Euroopas Musta Mere ääres, ning alles noore mehena sealt põgenes vast riigiks saanud Eestisse.
Pika aja vältel on varieeruva huviga seltsi juurde ühinenud pioneer eestlaste järeltulijad kelle esiisad juba
aastate 1899 ja 1910 vahel siia kanti asusid.  Tuleb tähele panna et need esiisad lahkusid eesti taludest, mitte
linna tööametitest ega rannaküladest nagu suur hulk Teise Maailmasõja põgenikke.  Ja nad asusid siin
maale talupidajateks, mitte linnadesse nagu kesk-sajandi saabujad.  Eriti tähtis punkt on, et nad lahkusid
enne Eesti riigi tekkimist, enne sini-must-valge lipu asutamist.  Osa esiisasi (näiteks Ottomar Laamani
omad) olid eesti talukodudest lahkunud isegi enne Ärkamiseaega; nad matkasid jalgsi 2000 km koos nn
Prohvet Maltsvetiga aastal 1861 Krimmi kus elasid umbes 40 aastat enne Põhja Ameerikasse ümberasumist.
Niisugune perekonna ajalugu loob teistmoodi “eestlust” kui sõjast põgenemine.

x Calgary on linn kuhu rahvas tuleb mõneks aastaks töö pärast, elab ajutiselt siin, tegeleb Seltsiga ja siis kolib
mujale.  Teiste sõnadega, Calgarys on olnud vähe põliseid pidevaid liikmeid ja järjest uusi liikmeid.
Spetsiifiline näide, 1991a. tekkis uus juhatus kuna endised kolm liiget kolisid kas Montreali, Edmontoni või
Aafrikasse.

x Calgary on maailmas tuntud spordi linn.  Eriti 1988a. Tali Olümpiamängudest saadik toimub sageli
Calgarys maailmameistri ja sarnasel tasemel võistluseid kus osalevad Eestist võistkonnad.

x Calgary Eesti Selts on alati olnud väikese liikmesarvuga, sellega enamus rahvast on tundnud ligi kõiki teisi.
Tegemist on enamasti olnud 100 kuni 150 isikuga.  Üritustele võis koguneda keskmiselt 50.   Järjest on
Seltsi üritusi peetud liikmete kodudes.

Nõnda, 2006a. maikuu päikesepaistelisel peale-lõuna koosviibimisel Calgarys arutati Seltsi ajalugu.  Maitstes
kerget einet ja veini, meenutati nii tõsiseid kui naljakaid juhtumisi.  Sõna võtsid endised presidendid Enn Tiislar
ja Peeter Leesment;  Marta Kivik saatis Torontost e-tervitusi.  Kõige rohkem pani igal imestama Seltsi tegevus
alates umbes 1988 aastast saadik, kuivõrd see erines varemast.   Hiigel muudatusi tekitasid Eesti taas-
iseseivumise eelsed sündmused.  Muudatused kasvasid veel rohkem peale 1991. aasta iseseisvuse saavutust.

Väike eestlasrühm Calgarys on olnud lahke vastuvõtja.  Mõned näited kes on Calgary Eesti Seltsi liikmete
külalislahkust tundnud:

19



1988 Kirjanik Jaan Kaplinski, seoses Tali Olümpiamängudega kaasneva kultuuri festivaliga
1988 Kahevõistleja Allar Levandi võitis pronks medali Tali Olümpiamängudel, Nõukogude

lipu all
1989 Geoloog Dr. Volli Kalm
1989 ja 1990   Kalev korvpalli meeskond Eestist, treenerid Jaak Salumets ja Riho Soonik
1989 Ultima Thule rokk ansambel
1989 Eesti Filharmoonia Poistekoor ja Kammerorkester, peajuhataja Venno Laul; kokku 120

külalist
1990 Eesti TV esindajad Mati Talvik ja Raimi Tonts
1990 Rütmilise võimlemise treenerid Maire Kamarik ja Janika Mölder
1990 Rütmilise võimlemise treener Linda Martis
1991 Kolme Balti riigi seltsi ühine taasiseseisvumise tähistamine

federaal, provintsi ja kohaliku poliitikute osavõtuga
1992 Laskesuusatajad Raivo Piil ja Lena Poljakova, treener Tõnu Pääsuke Junior

Maailmameistri võistlusel;  võimalikult esimesed ametlikud Eesti riigi nimel
spordivõistlejad Kanadas

1994 Viie liikmeline Eesti laskesuusatamise võistkond
1995 Masters Maailmakarika murdmaa suusavõistlejad Ene Algro ja Valdar Krünberg
1996 Klaverikunstnik Tanel Joamets, Honens võistlusel
1997 Maailma Politsei ja Tuletõrjujate spordi võistlused
2000 Eesti President Lennart Meri pere ja saatjaskonnaga
2000 Kahevõistlejad Enn Salumäe ja Villu Teder, treener Allar Levandi
2000-2005 Klaverikunstnik Marko Martin, Honens võistlusel, hiljem tagasi tulles esitades mitu

kontserti
2002 ja 2004 Dirigent Eri Klas
2003 Dirigent Kristjan Järvi
2005 Murdmaa suusataja Jana Rehemaa
2006 Iluuisutaja Jelena Muhhina, treener Irina Kononova

Teatud mõttes on Albertas asuvad seltsid arenemisel 50 aastat eespool nn traditsioonilistest välis-eesti seltsidest.
Viiekümne aasta pärast, võibolla jõuavad Vancouveri, Toronto, Montreali ja teised eesti seltsid samasse staazi
milles Alberta eestlased praegu tegelevad.  Alberta Estonian Heritage Society (AEHS) liikmeskonnas on juba
viienda ja kuuenda põlvkonna eestlaste järeltulijad; mujal seltsides tegeleb praegu alles kolmanda põlvkonna
rahvas.

Vast asutatud Alberta Estonian Heritage Society on loodud inglisekeele ja eesti rahvakultuuri taustale.  Äärmiselt
kahjuga tuleb loobuda eestikeelest kui uue seltsi ametlik keel; teisiti oleks ainult peotäis liikmeid kes kiiresti
tegevuse koormusest väsiksid.  Seda on siin juba kogetud.  Kesk Albertas Eckville’is õitses mitukümmend aastat
eesti selts koos eesti kooliga.  Järgnev põlvkond sulas kanada ühiskonda ega valdanud enam eesti keelt; vaibus
seltsi tegevus sest mõned nõudsid seltsi edasi pidamist ainult eesti keeles.  1960date alguses sulges selts.
Mitkümmend aastat ei tuntud huvi eestipärasuse vastu, kuid viimase kaheksa aasta jooksul on järgmises
põlvkonnas tekkinud uudishimu oma eetnilise päritolu kohta.  Selgelt, on nende huvi teistsugune kui originaal
pioneer eestlasetel.

Hiljuti loodud uus, laia haarega AEHS kavatseb edasi tähistada neid traditsioone mis eestlaste järetulijate seas on
Albertas juba üle 100 aasta välja kujunenud, pidada kontakti Eestist külastavate gruppidega/isikutega,  ning
üldiselt tutvustada tänapäeva Eestit kõigile.  AEHS liikmed on juba aidanud mitmel albertalasel leida oma ammu
kadunud sugulasi Eestis ja vahendavad edasi kirjade tõlget kus vaja.   Aegajalt võtab AEHS ette omapäraseid
viise eesti kultuuri jäädvustamiseks siin suhteliselt uuel asumaal.   Seda kõike ei oleks suutnud Calgary Eesti
Selts omapead teha ja nii ta on volitanud oma endised sihid koos uutega uuele organisatsioonile.

Helgi Leesment
Calgary,  Alberta
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Esimene koolipäev Kevade tänava koolis
See oli 1. september aastal 1948. Tallinn oli sõjaarmides, paljud varemed alles

koristamata. Olen Kassisaba tüdruk ja minu esimeseks koolimajaks sai mu kodule lähim -
eestiaegse Westholmi Gümnaasiumi kaunis koolihoone. See oli imekombel pommidest
puutumata jäänud, seda enam, et naabruses asuva Koidu tänava Paldiski maantee poolset otsa
polnud ollagi. Ent alles olid Falgi ja Hirvepark ja kohe sealsamas kõrgus Toompea. Nõnda oli
mul ikkagi imekaunis esimene koolitee.

Tolles koolimajas tegutses sel ajal kaks kooli. Põhiomanik, Westholmi Gümnaasiumi
järglane 22. Keskkool oli poistekool. Allüürnikuna leidis seal peavarju ka 20. keskkool, mille
enda ilus uus hoone Pärnu maanteel oli pommirünnakus hävinud. Minust sai 20. keskkooli Ib
klassi õpilane.

Aktusest ja esimest tunnist mäletan, et kõik tundus väga suur ja kuidagi pühalik. Meie
klassi külastas ka ajakirjanik ja mind pandi pildistamise ajaks istuma esimesse pinki. Mul oli
seljas tumesinine volditud, tolle aja moe kohaselt lühike kleit ja peas ruudulisest taftist tutipael.
Ilmselt meeldis see ajakirjanikule. Pildi ja artikli, kus on kirjas, et kooliteed alustas üks väike
tüdruk Reet Jõeots, lõikas mu ema lehest välja. Kuigi esimest koolipäeva peetakse tähtsaks -
tõsise elu algus, nagu öeldakse -, ei mäleta ma sellest palju. Tagantjärgi tundub, et hoopis
teistsugused, esmapilgul harilikud koolipäevad olid minu jaoks tähtsamad. Esimene koolipäev on
ehk rohkem täiskasvanute asi, täis traditsioone, rituaale, tseremooniaid, mis last pigem
hirmutavad ja mida ta tahab kiiresti unustada. Täiskasvanule, kes oma lapse kooli saadab, meenub
eelkõige tema oma koolialgus ja ta imestab, kuidas koolipoisist sai äkki täiskasvanu, sest midagi
pole ju muutunud. Talle tuletatakse meelde, et uus põlvkond on juba peale kasvamas, ja et mitte
liiga pikalt selle üle juurelda, põgeneb ta rituaalidesse, hakkab agaralt tegutsema.

Reet

UUS EESTI TOITLUSTUS ÄRI
“EESTI KÖÖK”

Me pakume teile traditsioonilisi Eesti toite
nii pidudeks , sünnipäevadeks kui peiedeks.

Rohkem informatsiooni saamiseks helistada numbrile 604-2180408

NEW ESTONIAN CATERING COMPANY
“ESTONIAN KICHEN”

We can provide you with traditional Estonian food
for parties, birthdays and wakes.

Call 604-2180408 for more information
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Talgud Mäeotsal
22.aprillil 2006

Suur tänu talgulistele.

Aarne, Anne, Annika & Alina Tork
Marni & Mare Fraser
Brigid Soide & Isaac Zurock
Alar Suurkask
Arvo, John, Karl & Sierra Marits
Ellen Losin
Mari & Tiiu Kaul-Rahiman
Valve & Elmar Kaul
Vivien, Silvia & Laila Soide
Eva & Raul Vabasalu
Robin Hopkins, Susan Ratsep & children
Olev, Ingrid & Karl Rumm
Teas & Krista Tanner

B. Soide fotod
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HERBERT KIRVES' 80TH BIRTHDAY

Born March 30, 1926, Herbert, celebrated his 80th birthday at the Estonian United Baptist Church
of Vancouver on April 9, 2006. His life began in Mustjala, Saaremaa growing up in a home where
grandmother and parents often sang. When the impending Russian occupation in 1944 forced migration to
Göteborg, Sweden, at 18 years of age he soon found work in the laboratory of a textile factory. The
'Gripsholm' brought him to Pier 21, Halifax in June 3, 1950 and a rail cross-Canada journey to Eckville,
Alberta, near Red Deer followed. In autumn a year later he travelled westward by train through the
Rockies to Vancouver. Before Christmas 1951 he took a position as a  shipwright in a shipbuilding plant
in North Vancouver where he stayed for 35 years servicing all manner of woodwork from stem to stern,
the nautical-likes of battens, bollards, cleats, gunwales, hatchways, bulkheads and binnacles.
Destiny led him to his childhood schoolmate, Erna, a fervent singer who lived in Vancouver, so naturally
they married in 1953.

An energetic young couple they raised three sons, Thomas, Madis and Andres, in their musically
oriented household, and in the evenings over the course of time Herbert built and renovated houses. But
busyness was no excuse for missing church or choir practice and somehow he found time to work on the
Baptist newsletter "Sidemees" and to serve on the church council as secretary, vice-chair and chair.

His son Thomas spoke at Herbert's birthday celebration
saying that as busy as his Dad was he found time to take his six
year old son to Exhibition Park, patiently standing in a long
line so that Thomas could have the experience of climbing into
a jet, and being strapped into the pilot's seat. His youngest son,
Andres, as well as many other friends spoke about their fond
memories of Herbert. Andres who lives with his parents, joked
that he couldn't reveal any secrets about his Dad for trepidation
of what repercussions he would face once they got back home.
An emotional man, Herbert, shared a few tears as he recalled
his past experiences and blessings. I did overhear his wife
underline that the reason Herbert turned out so well was
because she made sure of it.

Delicious food was served and many songs were sung.

Clearly Herbert has a lot of friends. Discernible within him is a large Christ core and intertwined
in his soul is the Baptist Church which braids his love of family, friends and outlet for song. In his spare
time Herbert enjoys reading biographies and history, riding the high seas in the company of Captain
James Cook.

Eva Vabasalu

EKÜK EKÜK EKÜK
Loeng: 11.juuni 2006      Küüditamise aastapäeva tähistamine

Arhiivi uudised:
Arhiiv kasvab; sinna on toodud muuhulgas:

Vancouveri Eesti Seltsi dokumente
Eesti Kultuuri Ühingu dokumente
Videod, filmid, diapositiivid Vancouveri eestlaste elust.

Ärge hävitage oma/meie mälestusi, vaid tooge need arhiivi hoiule!

Erna ja Herbert Kirves
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ESTONIAN ORTHODOX CHURCH ORDINATION
On April 8th there was an Estonian Orthodox Church ordination ceremony for Toronto’s new

Priest, Johannes Järvalt, held in Vancouver, a ceremony last performed in Canada approximately
40 years ago when it was presided over by a Greek bishop. In attendance at this liturgy of
ordination were Bishop Aidan, Arch Priest Brendon, Father Benedict, Deacon Andrew, and
Father Stefan. The priests began the service in black cassocks standing with their backs to the
congregation during the liturgy to show not that they were apart or above the congregation, just
the opposite, they were one with the people. In certain practices, priests by vesting articles and
garments symbolically denote their unworthiness, a tradition originating from the Jewish religion.
Johannes Järvalt's ordination integrated three stages as he moved up from Reader to Sub-Deacon,
Deacon and Priest. The congregation shouted "axios" a Greek word confirming that Järvalt was
worthy of his bestowment.

Customarily, each liturgical garment and article is accompanied by a special prayer
underlining its spiritual significance, such as when a priest or deacon adds a tunic, sticharion, he
says "My soul shall rejoice in the Lord, for He hath clothed me in the garment of salvation and
with the vesture of gladness hath He covered me," (Is. 61:10). The style of the Orthodox
vestments has remained unchanged since the Byzantium era (330 AD) when the church and state
were entwined. The garments are also to remind the congregation of "otherworldliness," and
through the spiritual teachings of the priest to make the parishioners cognizant and attentive to the
holy presence. Historically, an Estonian Orthodox congregation was first reported in existence in
Tartu in 1030. The Estonian Orthodox Church was recognized by Constantinople in 1923 and
1996. For 50 years during Estonia’s last occupation, Estonian Orthodox Church in Exile
congregations were administered by the Orthodox Synod in Sweden and when Estonia became
independent again in 1991 the Synod moved back to Tallinn. Patriarch Bartholomew I in
Constantinople whose official title is His Most Divine All-Holiness the Archbishop of
Constantinople New Rome and Ecumenical Patriarch, appointed in November 22, 1991, installed
His Eminence Stephanos Metropolitan of Tallinn and All Estonia, from France in 1999 there
being no Estonian candidates. The orthodox religion has survived the canals of time, its patina
imprinted by Turkish and Russian decrees. The brilliant colours of the outer cassocks derive from
the Turkish period. A google search of "orthodox church clothing" will take interested readers to
a website where liturgical vestment colours of the Orthodox Church are discussed in detail,
and/or go to www.roca.org/OA/Practice.htm and click on Symbolism of Vestments.

Father Stefan was appointed Arch Priest and
Chancellor. Father Stefan has been the bedrock of the
Estonian Orthodox Church in Vancouver and Toronto.
In attendance at this special service were two ministers
associated with St. Peter’s Estonian Evangelical
Lutheran Church, the minister from the Estonian United
Baptist Church of Vancouver as well as many
congregation members from each of these faiths. As the
orthodox membership is very small many Lutherans
over the years have sung and continue to sing in the
orthodox choir.

The consecration of Johannes Järvalt was held in Vancouver due to Bishop Aidan’s
commitments as Chaplain to St. Joseph’s Hospice in Bellingham, Washington. Bishop Aidan, a
man of humour, pointed out that serving as Bishop in traditional headdress makes for quite the
challenge when the mitre is too tight!

EVA VABASALU
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LENNART MERI (1929 - 2006)

The announcement of President Lennart-Georg Meri’s death and its impact will be embedded in
the minds of Estonians like the death of John F. Kennedy - people will remember where they were when
they heard the news. He was to Estonians what JFK was to the U.S. and Pierre Trudeau to Canada, an
outstanding international leader - charismatic, highly intelligent and unorthodox. At 76, he died from
brain cancer at Magdaleena Hospital on March 14, also his wife, Helle Meri’s, 57th birthday.

Meri’s father was an Ambassador of the Republic of Estonia and as a child Meri lived in France
and Germany returning to Estonia in 1939. In 1941 the family was transported to Siberia where at 12
years of age he would joke that he began a stint as a lumberman and a professional potato peeler.
Miraculously they survived hunger and death and made their way back to Estonia. He went on to study
history and languages at Tartu University. As the Russian government would not let him work as a
historian, he became an actor performing at one of Estonia’s oldest theatres before spending a quarter of a
century travelling in forlorn regions of the Soviet Union writing books and making films. He said "The
Russian people desire the same things as we do: comfort and security." Although he was at odds with the
Russian government he once wrote "Civilizations do not clash. Clashes are created by the lack of
civilization..."

Meri was a tall, cosmopolitan man who spoke 6 languages fluently. City Paper in its July/August
1997 edition quoted him as being "unpredictable and prone to off-beat behaviour ..... In conversation,
Meri speaks slowly, with pauses so long you can get the sense he’s forgotten what he was saying. It’s not
that. It’s just that his thoughts seem to get so far ahead of him that his speech seems to have a hard time
keeping up. ......But while he’s been accused of being lots of things, being stupid is not one of them."

He served as Estonia’s Foreign Minister and Ambassador to Finland. On the third day of Estonian
liberation in August 1991 Meri was in Finland being driven around to each of the embassies busy
delivering letters of request for Estonia’s freedom. Clipped to each letter was a little Estonian flag. He
later said "I leaned into the corner of the back seat and felt what it was like to recognize the happiest
moment of one’s life even before it had passed." He became President of Estonia in October 1992.

No one disputes that he was able to charm world leaders and dignitaries bringing Estonia into
international limelight. I am told that he and the late Princess Margaret would slip out to a quiet corner or
balcony for one of their many cigarettes together. He smoked the gold-boxed Marboro Lights and it’s
easy to imagine him offering her one "Ma’am?" dispensing with protocol as he was wont to do. She sits
swinging a size 4 ½ AAA shoe humming a bit of Cole Porter, then as she reaches for the dream stick she
becomes serious and asks him "Did you get to see the Berlin Wall?"

Taking a long drag he replies, "I did. As I touched the wall I said out loud ‘I come to this wall
here to gasp a breath of freedom.’ A young American lad was with me, part of our entourage, and many
years later I chanced to meet up with him again. The lad, now a man, said to me ‘I’ve thought of your
comment at least a thousand times.’ I was surprised. But what I realized was that no seed sown in the
world of people gets lost."

EVA VABASALU

Estonia’s ex-PM Laar wins Milton Friedman Award
Well done, Mart!

The Milton Friedman award for promoting freedom is issued every two years will go to Estonia’s
former prime minister Mart Laar. The award will be presented in Chicago and carries an honorarium of
500,000 dollars. Laar has said that Milton Friedman’s Freedom of Choice was the only book on economy
that he had read before he became Estonia’s prime minister in 1992.
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By Boat to the West: an Escape from Ivan
part 3 (conclusion)

Searchlight

Suddenly in the darkness, the flash of a searchlight! It's coming nearer! No, it's not a mirage, a fantasy.
The momentary flaming of the brassiere had been seen. I had thought that no ship or boat would come
near this area in such a storm. But it seems that a landlubber does not know the seaman. The light rays,
once they had found us, did not leave us. The light came closer and closer. And then the Swedish border
patrol boat stopped quite near. They yelled something to us. Because of the noise of the storm, we
couldn't tell what language they spoke. The Swedes, there were two of them, were shouting in German.
We understood. They threw us a strong rope, which we caught. One of us tied it to something at the prow
of the boat. The patrol boat started to move. The rope pulled taut and dragged us behind. We were being
towed. The movement of the boat became regular although the storm raged on as before. My clothes were
wet and I was getting cold. I squeezed into the women's cabin where the blustering wind didn't reach me.
I was crouching because there was no room to stand. The even, steady motion of the boat was reassuring,
and there was a certain comfort to it. And there was a kind of relief - we had made it! Nobody cared about
bailing out the boat anymore. No need! We'll soon be on shore.

The rope is broken

The peace and quiet lasted maybe five short minutes. Then I noticed that the boat was twisting and
turning as before. We were drifting again. What has happened? I crawl out of the cabin to take a look.
Because of a strong wave, the rope has broken. The coastguard boat comes closer and they throw us a
new rope. Our boat starts to move steadily and surely again. But only for a minute. Then this rope too
breaks. Our hopes sink.

The Swedes now manoeuver their boat next to ours. Not side against side; that would be the end for both
boats. They try to keep at least a metre's distance. The Swedes tell us that they don"t have any more rope
with them and now they take the women and children onto their boat. Kaarna gets on the Swedish boat to
help them bring the women on board since it's not just a matter of stepping from one boat to the other.
The boats sway, they bounce up and down, they struggle in the storm. In between them, a little strip of
wild, foaming Baltic Sea. Just try and step from one boat to the other. No, in such circumstances it's a
dangerous move. You have to stand up in a rocking boat, take the child in your arms, bend over above the
restless sea. as far as you dare, held by other men's arms - and then pass the child over to the waiting
hands of the person receiving. You have to hit the right moment. The waiting hands are not staying still.
They move up and down, to the left and right. The manoeuver was carried out under the powerful lights
of the coastguard boat's searchlight.

Headfirst

My wife and daughter were among the last and their transfer did not go smoothly. For a moment, there
was even the danger of Hille falling from the hands into the sea. My wife could not let go of the child and
half fell with Hille into the Swedish boat head first. In addition to the men, my aunt with her little
grandson and an older woman stayed in the boat. The Swedes said they could take no more. The
coastguard boat was much smaller than our craft. They promised to return in an hour and disappeared into
the darkness. A little while we could could follow the searchlight's beam, then that too, disappeared.
We drifted again. Darkness in front and behind, darkness all around. I believed, I wanted to believe, that
the Swedes will come back for us as they promised. In an hour. At the same time, I was sure that they
would not.

An hour passed. They didn't come. The sea around us was no friendlier than before. The Swedes would
have had to search for us again, if they had risked coming into this area. Thoughts flashed through my
mind. Happiness and relief that my wife and daughter were saved. Our voyage was not in vain after all.
Haldi is strong and can certainly manage. It's sad that I am not to be together with them.
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Morning, a foggy morning. My eyes could make out threatening rocks rising from the water. In front,
behind, on the sides - all around. We drifted between them. All night we had drifted. We had no idea
where the storm had driven us. Low clouds, seemingly grazing our heads, scattered rain on us. As if we
weren't wet enough! The water rose in the boat. Again, we had to take the pail and throw out water. In the
distance we spied a ship. We were still afraid that it might be a German or a Russian ship. They did not
notice us.

Morning, grey and gloomy, brought rain. But it also brought something else. Morning brought back hope.
If the boat had survived the entire long night in an area where the cliffs were constantly ready to bite and
sink it, then all was not yet lost. The apathy of the night-time receded and in its place hope returned.
Where's the pail? We've got to bail water! We will be saved!

Whose boat.?

And then, as if in response to our thoughts, a boat appeared out of the fog! Whose boat? We strained to
see the flag. It was the blue-yellow flag of Sweden! It was the Swedish coastguard boat! We felt an
enormous relief. The boat came closer and closer. Our gaze did not release it until it stopped next to us.
Again they threw us a rope as during the night. Again we attached the rope to the bow of the boat. The
coastguard boat moved away, the rope became taut and the boat ploughed on ahead. We were again being
towed. What a good feeling of relief. Nobody bothered to bail water anymore. We'll soon be on shore!
The sea was calmer. The rope did not break. The Swedes manoeuvered expertly through the craggy rocks
to a tiny rock island. We were towed for about an hour. We breathed more easily. The rope had held.

Land! Rocky, but still it was land. Suddenly we were in a hurry. We wanted to get on solid ground very
quickly. There was no landing dock here, but we all managed to get ashore - and fast.

On dry /and

The time was 9am on the 26th of September when we landed on solid ground. We had spent 47 hours on
our rocking vessel. Now we stepped on land. For the first time on rocky Swedish terrain. We had escaped.

Were we grateful to God? Probably everyone was, in their heart. Estonians don't bare their soul in front of
others.

The island whose ground we trod, was a real island of rock. Stunted plant life, mere handfuls of grass
patches. Here and there a solitary, puny bush and a windswept tree, lying close to the ground. Dominating
it all was the deep grey cliff. There were two fisherman's huts on the island. At a slight distance from
them were two wooden outhouses. The huts were evidently for use only during the fishing season. The
men, ( we were 9), got the use of one of the shacks. The other one was for the women.

How wonderful it was to stand, walk and wander again on solid ground! And how pleasant it was to be
sheltered in the hut even though we were soaked and had not slept for two days and nights. But we
weren't sleepy. We were worried about the women and children. Where were they? How far away from us
were they? They must have reached shore around midnight.

About an hour after our arrival on the island, our wives and children reached it as well. We were surprised
when they told us that they came directly from the sea, not from any other island. The reunion was more
than happy. We were overjoyed and Hille got to play with her daddy again.

Caught in the propeller

We found out right away why they didn't make it to shore during the night and why they didn't come for
us as promised. The coast guard boat, after leaving us to drift in the darkness, only managed to sail for
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about five minutes. And then they, too, became stranded. A broken rope got wrapped around the
propeller. And that was the end of their progress. They drifted just like we did. One of the Swedes tried to
free the propeller, but he broke his hand. Then Kaarna jumped in the water to rip the rope from around the
propeller. It was no use. The rope stayed where it was. They fired the signal revolver until it ran out of
blanks. It was no use. Nobody came. Fear gripped the women. One of them was on her knees in the boat,
her two sons in her arms, and prayed: "Lord, God, help us!" In the morning, quite a large boat appeared in
the distance. It signalled with flags and departed. Then a smaller boat appeared and sailed towards them.
They lowered the rope ladder and the women used it to climb aboard the boat. They were immediately
sent below and the coast guard boat was towed behind. In barely half an hour it filled with water. They
cut the rope and the boat sank. Apparently help had arrived just in time for the people in the coast guard
boat. And now here they were, together with us on the same island. Truly, we had been very lucky. Very
lucky indeed.

We had only been on the island for an hour when our true friend - the boat - began to sink. It sank and
sank. It sank until it disappeared. But the tip of the mast remained visible. We were now boatless, but this
did not bother us in the least. We, the landlubbers, had crossed the Baltic Sea!

We lit afire

When we had more or less settled into our "stüga", a Swede brought us a box of sugar cubes, some
biscuits and ingredients for oatmeal porridge. The same things were also taken to the women's hut. We lit
a fire in the fireplace. We warmed up and dried our clothes. We found dishes in the cupboard. We cooked
porridge and boiled tea. We ate and drank hot tea. It was wonderful !

We checked out the women's living quarters and they looked over ours. Night came. On solid ground! In
a warm room! I slept on the floor since there weren't enough beds. I fell into a deep sleep.

 Morning greeted us with sun and clouds and there was a considerable wind. There was nothing to see on
the island. Once you step out of the door, you can see everything. Our gaze landed first on the shore
where we had first touched land. It was still there. The mast of our boat. It stuck straight out of the water
as before. The sea around the island was almost calm. The nearby islands kept the waves in check. The
islands stretched as far as the eye could see. They were all rocky islands, some reaching up high, others
low lying, others almost level with the sea.

We relaxed

We had slept like logs, but hadn't managed to totally dispel our fatigue. We boiled water and shaved. We
relaxed. The women came by occasionally to see if the menfolk actually managed to boil the eggs which
the Swedes had generously given us. We were advised to boil them for four minutes and no more! Keep
an eye on the clock!

What did we do during the day? Look after our meager belongings. It was all we had and that had to be
looked after. Footwear was a problem. They just wouldn't fit any more despite pulling and stretching
them.
That sunny afternoon a large coast guard ship came into our "harbour". The commanding officer and his
wife came ashore and visited both "stügas". They were a pleasant couple, both tall, the wife blond.

We board the ship

After their visit we all boarded the ship. We were guests of the commanding officer, as they said. When
we were all aboard, we were asked what we planned to do with our boat. We replied that we didn't want
it. The boat did not belong to any of us. And that was that.
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The ropes were untied and the ship started to move. The little rocky island where none of us would ever
return, faded into the distance. The ship sailed among the multitude of islands. The Swedes mentioned
that if we had landed on their shores 10 km to the north or to the south, the waters would not have been so
treacherous. We had chosen the worst and most dangerous area. What a thought!

It was great to be on a large ship. Such a secure feeling. We sailed about 1 1/2  hours. Then we reached an
island totally covered in greenery. It was the end of our sail and we all had to leave the ship. We took
what possessions we had, thanked the commanding officer and his blond wife and debarked onto the
island via a wooden pier.

On the island of Furusund

The island turned out to be Furusund Island and resort. We were taken to the resort and to its huge dining
hall. Immediately to be fed - oatmeal porridge! The large hall was full of people. Refugees. The
holidayers had left; after all it was fall, September 27th.

 We spent two nights on Furusund. We slept on paper bags on the floor of a building near the resort.
During the day, we wandered around and observed the busy seagoing traffic at the pier. That is all I
remember. But I earned my first Swedish crown there. A Swedish woman, a local, came and asked me
and my friend to pick apples. We crossed a wide field surrounded by trees. On the other side was a neat
"stüga" with an apple orchard. Under the direction of the woman and her husband, we picked apples.
Afterwards we were invited in and served coffee and cake. They tried to converse with us but because of
the language barrier, it wasn't successful. When we left, the woman handed us both one Swedish crown.
My first earnings in Sweden!

Several days later, a passenger ship, white as a swan, took us to Stockholm. To a new life. It was exciting.

Kalle Viires

A labor problem in Estonia?
Skype’s Estonian manager, Sten Tamkivi, says when Estonia’s immigration department is working at its
best, it can take three to four months to process the application for a work permit, but he says eight
months is a more normal speed of work. “A million users are added to Skype every four days. For us,
three months is almost an eternity.”

The Estonian business landscape is littered with case studies of disappointed companies who needed work
permits. The Estonian government took nine months to make a decision concerning whether to allow 100
welders from the Ukraine to work at the Balti Laevaremonditehas (a ship refurbishing company). The
contract was eventually sent to Lithuania, due to the government’s feet-dragging. Recently, Horizon
Paper was mentioned in City Paper Week in Review’s pages, when visa applications for the company’s
foreign engineers were denied.

The population minister, Paul-Erik Rummo, admitted that one company has complained the process is too
long. Only one company? We suggest the good minister get out of the house once in a while and meet
with foreign businessmen.

City Paper 2/6/06
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Estonians have always lived in the corner of the world

Estonians speak a soft, melodious language. Estonia is rich in folk songs. Estonians are poetically inclined,
with lively imaginations and good memories. They are benevolent and of a friendly disposition …. , but
certain vices, like flying into a rage, the desire for revenge and stubbornness are not altogether alien to
them ….  (Conversations-Lexicon, Brockhaus, 1877)

All that may, and indeed can be said about any nation. Throughout the centuries, Estonians have
always lived in the corner of the world where there is a large-scale migration of peoples. The Estonian
language contains loan words with from Low German, German, Swedish, Russian, French, Finnish and
English. Those travelling through or those that have come here by chance, have doubtlessly left their
mark on the Estonians' way of thinking and their character. Despite the high level of urbanisation (about
50% of the population live in towns), Estonians are connected quite closely with rural life. A favourite
conversation topic of the city folk in both the dry summer and the wet autumn is the possibility of a
drought. Perceiving historical roots, albeit unconsciously, is perhaps one of the most typical features of
Estonians. In answering almost any question, an Estonian will reply at length, starting at least from the
l3th century; if he happens to be in a hurry, he will 'merely' refer to how things stood twenty years ago.
On the whole, not eager to display great joy or sadness, Estonians are economical with their feelings.
Anyone coming from afar is struck by the cool demeanour and restrained reactions of Estonians.
Although at official meetings people shake hands, privately, they avoid both handshakes and hugging; a
friendly 'hello!' is a good enough substitute. It takes some time to penetrate their cool exterior. Those who
have the patience to wait long enough find an easy-going conversation partner, a generous host and a
faithful friend. In the worst cases, instead of polite superficiality, Estonians display a rather discourteous
indifference. More often, however, they express a sincere and unselfish desire to communicate, and at
times, an almost startling eagerness. The only place one can see an Estonian roaring with laughter, is in a
pub. Estonian jokes are for the most part. cuttingly ironical and disguised. They are equally directed,
without mercy, towards the jokers themselves, their neighbours and the government. Since relations
between Estonians and all kind of authorities have always been complicated, an Estonian never trusts
anyone merely because of their status. An Estonian is especially sceptical about people trying to teach
him what and how he should go about his business. Consequently, he may seem overly headstrong at
times. Stubbornness is a quality that an Estonian likes to include in the list of his positive qualities;
Estonians associate it with their love of work and faithfulness to the place where they live.

Eesti Instituut

The First Estonians

The ancestors of the Estonians arrived at the Baltic Sea 13 000 years ago when the mainland
glaciers of the last Ice Age had retreated from the area now designated as Estonia. The first settlers who
followed the reindeer herds came here from the south, from Central Europe. Although the vocabulary and
grammar of the language used by people in those days have changed beyond recognition, the mentality of
the tundra hunters of thousands of years ago can be still perceived in modern Estonian.

The majority of European languages belong to the Indo-European language group (e.g. Spanish,
Polish, Lithuanian, Norwegian, Albanian, Romany, Greek or Welsh). Of the ancient European languages,
once so widespread throughout the continent, Basque in the Pyrenees, the Finno-Ugric languages in the
North and Central Europe, and Caucasian languages (e.g. Georgian) in the southeastern corner of Europe
have managed to survive.

Eesti Instituut
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Jaanipäev
Võidupüha

Mäeotsal

Laup.

24.juunil 2006
värav avatud kell

13:00
*
*

Traditional
Estonian

St. John’s Day
Picnic/dance

Saturday
24th of June 2006

at Mäeotsa
32113 Olson Ave

Mission
1 pm
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Place

11.06.2006 12:45 EKÜK -  Küüditamise aastapäeva
tähistamine

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver

17.06.2006 10:00 Talgud - Work Party Mäeotsa - Mission

24.06.2006 13:00 Jaanipäev/Võidupüha  -
St John's Day Picnic/dance

Mäeotsa - 32113 Olson Ave
Mission

25.06.2006 18:00 Ühine Kalmistupüha jumalateenistus
Ecumenical oudoor service

Forest Lawn

12.08.2006 Suvepidu/piknik - Summer family picnic Mäeotsa - 32113 Olson Ave
Mission

28.08.2006 Postipoisi sügisnumbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

06.09.06 12:00 Pensionäride Klubi sügisene tegevus
algab

Meie Kodu - 6520 Oak Str
Vancouver


