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Jõulud

Jõulud on kogu aastaks. Jõulud kestvad kauemini kui kaks päeva. Just kui
talv on pikem kui esimene talve päev ja kevad pikem kui kevade algamise päev,
nii on ka jõulud tulnud meile pikemaks ajaks.

Kalendri järgi algavad jõulud advendi ajaga, mis on Kristuse tulemisele
ettevalmistamise aeg. Jõulude kõrgpunkti moodustavad jõululaupäev ja
jõulupühad, mis tähistavad Õnnistegija sündimist. Jõulude pühitsemine jatkub
kuni kolmekuninga pühani, mis tähistab Kristuse ilmumist kõigile inimestele.
Kolm idamaa kuningast, tarka olid meie esindajad Kristuse sõime ees. Pärast
kolmekuninga püha loeme pühapäevi Kristuse ilmumise ajast. Nii liigub usuline
kalender edasi jõulusid silmas pidades.

Milles peitub jõulude suur tähtsus meile? See peitub armastuses! Jumala
armastus sai ilmsiks liha ja vere moel Jõululapses. Armastus on sõna, mida
kasutame tihti kui räägime kellegist, kes meile meeldib eriti palju. Kas Jumala
armastus on samasugune kui meie armastus? Meile harilikult meeldivad need,
kes on meie eneste sarnased. Me armastame palju iseennast teistes inimestes.
Mida enam nad sarnanevad meile, seda armsamad nad on. Kas jõulude sõnum
räägib meile sellisest armastusest?

Ei, jõuluevangeelium räägib meile suuremast armastusest. See räägib
armastusest, mis ohverdab ennast ebameeldiva eest. Jumal tuleb meie ligi
seepärast, et Talle ei meeldi mitmed asjad meie olemises; Talle ei meeldi palju
asju mida me teeme. Jumalale ei meeldi isekus ja patt, mis on osa meie elust ja
iseloomust. Jumala armastus on suunatud meie päästmisele mitte meie
kiitmisele. Ta tahab päästa meid kõigest, mis teeb meid ebameeldivaks,
patuseks. Jumal sai meie sarnaseks Kristuses Jeesuses, et meile valmistada
lunastust ja pääsu. Jeesuses Kristuses saame meie Jumala sarnaseks.

Läbi terve aasta olgu meie elu igapäevane jõulude pühitsemine, et me iga
päev sünnime Jumalale Jeesuses Kristuses ja sureme patule. Kristuses muutume
iga päev uuesti vastristituiks lasteks. Niimoodi hakkame Jumalat rohkem ja
rohkem armastama, sest me leiame palju ühist Temaga Jeesuses Kristuses.

A. Vaher
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Nii oodatud jõul!

Ajaratas veereb oma rada
-sest kogu miljöö ka vaheldub
meie reaktsioon on kas me seda
naudime või see meil tuska loob.

Kui sügis värvilava taas muutub
ei siis hing võlu leia tormis
ega külmas mis särgi alla poeb
ei rõõmugi pimedas kui kotis!

Jah! sügis saabub nii kõikvõimas
ei meie reaktsioonist hooli ta
järgneb talve külm ja pimedus
- see me hinge imet otsima seab.

Sest rajust  loodub hinge ideaal
mis meeltele täis-rahuldust toob
vajavad vaid soojust, valgust nad
- unistus-oaas - jõul seda loob!

Tõesti sääl lahendus! - üks helde kink
ta talve algust ajaraal märgib
- see Jõululapse Jeesu sünnipäev
mis meile armastust, soojust kingib.

Oodet' Valguspüha lohutus on
saabuv-talveks et rahusta meeli
ta valgus, sära õnnistuseks on
valab armastust, rõõmu talveraale.

Nii see sünnipäev - Jõulupüha
muudab külma, pimeda raja
tänupeoks ja me õnnistuseks
- kõikjal kiitus ja rõõm saab lauluks!

Al-Ma-le
(dets.2010)
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RÕÕMSAID JÕULUPÜHI
MERRY CHRISTMAS
HEAD UUT AASTAT

Soovivad sugulastele, sõpradele ja tuttavatele:

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

Aavik, Alex
Alasoo, Voldemar ja Urve
Alder, Elli
Alexander, Viivi
Allas, Leo ja Erika
Allas, Toivo, Erik ja Matti
Aug, Linda, Hendrik ja Kristjan

Bardell, Enda ja Neil Griggs
Bender, Susan  ja Aldo - Redwood City, CA
Bunnell, Pille ja David Tait
Byers, Lea ja pere

Challinor, Paul, Ellen, Jennifer ja Kelly

Davis, Edda perega

Ellip, Lyyli

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

Hein, Liisa, Richard ja Raivo
Humphrey, Urve perega

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

Lauga, Inge
Lauga, Thomas, Diane, Nicolas ja Michael
Lausmaa, Anne ja lapsed
Lepik, Alex
Lepik, Erli perega
Lepik, William perekonnaga
Lepnurm, Helmi perega
Lepp, Aino
Lillak, Kalev
Loo, Laine ja Andres
Losin, Andres ja pere
Losin, Ellen
Losin, Rein ja Irje
Losin, Toomas
Luksepp, Juhan - Powell River, BC

Marits, Katrin, John ja Arvo
Marits, Karl ja pere
Maru, Karl ja Trudy Duller
Mirk, Ella
Morel, Leo ja Raymond perega
Muld, Helbe ja Harry
Muld, Karin ja Mike

Naano, Lydia
Nurmsoo, Leida

O'Dwyer, Vaike
Olljum, Alar, Lia, Liv, Laura ja Linda - Brüsselis
Olljum, Irene
Owston, Marika ja Bob
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Paat, Enno
Pajur, Jüri ja Ann
Pajur, Thomas koos Mae-Helenega
Peterson, Niina
Proos, Artur
Pungar, Aino
Puusepp, Milvi ja Jaak
Püss, Vello
Pütsep, Lembit ja Laine

Rand, Hans ja pere
Randsalu, Olga
Randsalu, Toivo, Donna, Brandon, Marlow ja Dashiell
Rannala, Ray ja pere
Rannaoja, Konstantin ja Vilma
Rannaoja, Olev perekonnaga
Rei, Leida
Remmelg, Viktor, Maie ja Ants
Robertson, Christine ja pere
Rumberg, Ilmar ja Sirje
Rumm, Ingrid, Karl, Marit ja Olev

Sander, Armi
Sark, Juta
Schmuul, Heimar ja Antonina
Sherman, Kirk, Sandra ja Kyle
Selde, Hans ja Helmi
Selde, Kärt, Jaak, Vilja, Hans, Jakob ja Liivi
Selder, Elionora perekonnaga
Sepp, Helle
Sprogis, Asta
Stamm, Rosette
Stamm, Raimund ja Sandra
Stamm, Rein ja Maiu Linde, Seliina ja Kristi-Anna
Stewart, Bill, Helga ja David
Suurkask, Alar ja Marje
Suurkask, Anton
Suurkask, Toivo perega
Zilberts, Sigrid

Tallermo, Elmar ja Urmas
Tamm, Aino, Riina ja Christer peredega
Tanner, Teas ja Krista
Telder, Laida
Toming, Karl ja Elsie
Tork, Aarne, Anne, Annika ja Alina
Treikelder, Valli
Tutti, Valerie ja Tõnis
Tutti, Veiko ja Mare
Tuulit, Lydia
Tuytel, Sylvia, Casey, Nathan ja Brandon - Abbotsford
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Vabasalu, Aare
Vabasalu, Raul ja Eva
Vasara, Ivar, Kate, Cedar, Kristjan ja Solveig
Vasara, Rein
Veemes, Mai
Vesik, Harry, Mall, Kaili ja Peeter
Vesik, Thomas, Christina, Kalev ja Markus
Viitre, Laine
Viitre, Tarmo
Vink, Villi ja Viive
Värtina, Viljam ja Valve

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

Õunapuu, Veera

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

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

         Eesti Kirikufondi juhatuse nimel
Eva Vabasalu, E. Kirikufondi esinaine

Eesti Kirikufondi
PEAKOOSOLEK

peetakse 20. veebruaril 2011.a. algusega kell 12:15 Meie Kodu aulas alljärgneva
päevakorraga:

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

Peakoosolekule järgneb Kirikufondi Nõukogu koosolek.
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KODUKIRIKU TEATED
2396 West 8th Avenue
Vancouver, B.C. V6K 2A9

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

KARI raadiojaamast 550 AM skaalal.

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

Koguduse esimees: Jaak Selde (604) 536-7510.

Reedel, 24.detsembril, kell 14.00 - Jõuluõhtu jumalateenistus.

Laulab segakoor. Klaveril saadab Tarmo Viitre

Kolmapäeval, 5.jaanuaril, kell 13.45 - Koguduse peakoosolek.
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1.dets.2010

E.E.L.K. VANCOUVER PEETRI KOGUDUSE

TEATED
„Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist.“

– Jaakobuse 4,15. nr. 4, 2010

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

„Mäletan, kuidas külastasin paarkümmend aastat
tagasi esimest korda elus raske vaimupuudega
noorukite hooldekodu. Minu juurde tuli üks neiu, ma
jäin keset koridori seisma ja ei osanud midagi peale
hakata. Ta tuli mulle päris ligi, pani käed mulle
ümber ja oma pea mu rinna najale ning võttis
seejärel minu parema käe ja asetas omale pea peale,
et ma talle pai teeksin.
„Ma mäletan väga selgelt hetkelist tõrget (kuigi
mingit nakkust ei olnud ju karta) - aga veelgi enam on
mul meeles tema juuste pehmus mu pihu all, kui ta oli
mu käe lõpuks oma pea peale surunud, ja tema
kallistuse intensiivsus ning siirus.
„Ma usun, et ta ei mäleta mind enam, aga mina sain
temalt selle kogemuse näol eluks ajaks imekauni
kingituse.“

VANCOUVERI PEETRI KOGUDUS
KUTSUB TEID

19. DETSEMBRIL 2010
KOHVILE

ORBUDE JÕULUKINKIDE TOETUSEKS

Meie Kodu allsaalis peale jumalateenistust kell 11
e.l.
i maitsvad jõulu suupisted
i väikene kava
i loterii
i ühis jõululaulud – Terri Johansoni juhatusel

Kõik on teretulnud.

Koguduse 60 aastapäev

vasakult 1.r. Praost Thomas Vaga, koguduse õp.Walter
Johanson, õp.Mart Salumäe

2.r. Milvi Puusepp, Virve Harris, Lembit Pütsep, Linda Johnson
Terri Johanson (koguduse organist), Mari Kaul Rahiman, Airi

Vaga
3.r. Külli Salumäe, Karl Toming, Armas Kivisild (koguduse

esimees)

Jumalateenistused 

Jõuluõhtu kell 4 p.l. Eesti keeles, kuid englise keele
laululehed on saadaval.  Kolmekuningapüha
9.jaanuaril kell 1100. EV Ökumeeniline
jumalateenistus toimub teisipäeval 24.veeb. kell
1100 hommikul Baptisti Kirikus.  Kolm Suurt
Päeva
• Suur Neljapäev 21.aprillil kell 7 õhtul.  
• Suur Reede 22.aprillil kell 1100. 
• Ülestõusmispüha 24.aprillil kell 1100.

Aasta Täiskogukoosolek toimub 30.jaan.2011
pärast jumalateenistust.

^
Auli Kostrosky (96)
Tani Andres Joasalu (64)
Heljo Lydia Eilau (88)

Soovime lahkunute omastele
südamlikku kaastunnet.
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Christmas Eve
24.dets kell 4 p.l.

Oak Street at W49th Avenue

Õpetaja kõnetunnid ...
peetakse õpetajaga kokkuleppel. Haigete
külastamine
toimub haige soovil. Palume helistada õpetajale igal
ajal tel. 604-263-1802.

Kohvilaud ...
peale jumalateenistust on meie kauniks
traditsiooniks.
Seal saame teine- teisega suhelda. Võtke endale
ainult
üks kohvilaua korraldamine aastas. Tooge kaasa
mitte-kirikuskäija sõber või sõbranna, kes teid
aitaksid. Tooge kaasa ka lapsed ja lapse-lapsed.
Tehke sellest perekonna ettevõte!

Lillekalendrit ...
palume ka meeles pidada. Lilled altaril või altari
ruumis on Jumala austuseks ja kiriku kaunistuseks.

Haiged ...
palume teatada koguduse õpetajale või nõukogu
liikmetele haiglas viibijate koguduse liikmete
nimesid, et saaksime neid meeles pidada.

Jõulutervitused

Soovime kõigile rõõmsaid jõulupühi!
– õp.Walter Johanson perega.

I invite you to join fellow Estonian Vancouverites for
an evening out featuring a movie, dinner, beverage
and discussion – food for the body and soul.  The
movie is “Of Gods and Men”, winner of the 2010
Cannes Le Grand Prix and Grand Prize at the Toronto
International Film Festival.

The film is a true story of turning the other cheek to
Islamic terrorism.  Brian D. Johnson of Macleans
Magazine writes:

Xavier Beauvois’ powerful yet understated drama ...
[is] a heart-rending story beautifully told. The film is
based on the true story of seven French monks who
were killed by Islamic fundamentalists in 1996 as
they clung to their quiet existence in a Cisterian
monastery in Algeria. The attack does not come out
of the blue; it is the story’s inevitable tragic ending.
Whether to stay or leave becomes a matter of debate
among the monks as violence escalates outside their
walls... The parallels between Islam and Christianity
are there for the taking. Fortunately, however,
Beauvois lets the story tell itself without high-handed
morals or melodrama. As we enter the monastery
and become part of it, this is a movie that offers a
paradoxical escape, into a world of grace from
which there’s no exit. Expect it to find a place at the
Oscars.

Friday evening, March 4, 2011.  $100 participation
fee includes movie, followed by dinner, a beverage
and discussion. To make reservations, call the host
for the evening, Rev. Walter Johanson at
604-263-1802, or email him:
walter.johanson@eelk.ee.
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Peetri kogudus 60
E.E.L.K. Vancouveri Peetri kogudus tähistas oma 60. juubeliaastat
USA I praostkonna praost Thomas Vaga abikaasaga võttis osa oma endise koguduse juubelist

Pühapäev, 26. september, oli Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Vancouveri Peetri koguduses
pühendatud koguduse 60. aastapäevale. Kogudus soovis tähistada seda tähtsat päeva väärikalt ja meelde
jäävalt. Aukülalistena viibisid kohal ja teenisid koguduse endine õpetaja Thomas Vaga ja õpetaja Mart
Salumäe Eestist. Sooviti koguneda tänama Jumalat antud aastate eest ja selle eest, et kaunis oma kirikus
saab kuulata Jumala Sõna igal pühapäeval eesti keeles, laulda eestikeelseid koraale ning tunda rõõmu
üksteisega seltsimisest eestlastena.

Pidulik teenistus algas ilusalt esitatud koorilauluga, millele järgnes alguslaul "Pühakoda teiseks
koduks", mille ajal vaimulikud koguduse õpetaja Walter Johansoniga kirikusse sisenesid.
Peale koori esines teenistuse muusikalises osas Mart ja Külli Salumäe ilusate duettidega.
Oma jutluses õp. Salumäe meenutas Vana Testamendi kirjeldust Noa pääsemisest veeupputsest,
sarnastades seda meie rahva põgenemisega. Kuiva maa tekkides astus Noa laevast välja ja esimeseks
ülesandeks oli temal altari püstitamine Jumalale. Õp. Salumäe märkis, et kui eesti rahvas oli sunnitud
väljuma, põgenema oma maalt, oli nende esimeseks sooviks vabadusse pääsedes asutada kogudused ja
ehitada kirikud. Õp. Salumäe toonitas, et eesti kogudused ja kirikud olid kohaks, kuhu eestlased said
kokku tulla oma keeles teenima Jumalat kodumaalt kaasa toodud kombetalituste kohaselt. Ta tõi ka
tervitusi oma koguduselt Eestis ja EELK Toronto Peetri koguduselt, kus õp. Salumäel on ees poole-
aastane teenimine.

Kirikupalve ütles praost Thomas Vaga. Orelil teenis ja juhtis koori Terri Johanson. Pidulik
teenistus lõpetati armulauaga. Pisarateni liigutus praost Vaga oma endise koguduse liikmeid teenides.

Jumalateenistusele järgnes pidulik koosviibimine kirikusaalis, kus ilusasti sügisvärvidega ehitud
lauad ootasid külalisi. Võrratult maitsev toit oli ostetud ametlikelt kokkadelt. Peo peakorraldajaks olid
Milvi Puusepp ja Valve Kaul, kelle käest oli pakkumisel ka maitsev eesti kringel. Abiks olid mitmed
juhatuse ja nõukogu ning koori liikmed, nende hulgas koguduse esimees Armas Kivisild, Virve Harris,
Linda Lohnson, Mari Kaul Rahiman, Karl Toming, Arvo Marits, õp. abikaasa Terri Johanson jpt.

Koosviibimise programmiks olid tervitused kohaliku Ühendatud koguduse õpetajalt Joosep
Tammolt, kohalikult haiglapastorilt Andres Rebaselt ja praost Thomas Vagalt, kes meenutas südamlikult
ligi 10 aastat E.E.L.K. Vancouveri Peetri koguduse õpetajana.

Koguduse asutamisest
Eriti huvitava ülevaate koguduse asutamisest ja tegevusest andis asutajaliige Mai Veemees,

öeldes, et "septembris 1944, mil kodumaalt lahkusime lootsime, et see oli ajutine taganemine sõja eest.
Kui umbes kolme, nelja aasta jooksul selgus, et Eesti jääb Nõukogude Liidu okupatsiooni alla, ja meil tuli
hakata kuskil alalist elamis rajama, milleks paljudel tuli edasi rännata."

"Nii jõudsid 1949-daks aastaks Vancouverisse üle 100 eestlase. Võõrastena võõral maal pidasid
nad omavahel ühendust ja koondusid Eesti Seltsi. Selle korraldusel toimusid 1949 juunis küüditamise ja
septembris kodumaalt lahkumise mälestusteenistused kohalikus luteri kirikus, muidugi inglise keeles.
Hakati mõtlema emakeelse koguduse vajadusele ja õpetaja saamisele. Oktoobris 1949 loodi toimkond,
mis saatis kirja piiskop Kõpule Stockholmi, kus toona asus meie konsistoorium eksiilis. Juulis 1950 sõitis
Vancouverisse praost Karl Raudsepp (hiljem piiskop) asju korraldama ja pidas 9. juulil jumalateenistuse
saksa luteri kogudusele kuuluvas Redeemeri kirikus, kus oli kohal 113 inimest. 11.juulil 1950 saabus
Vancouverisse praost Manivald Heinam perega. Tema oli Luteri Kiriku Ameerikas (LCA) sinodi
palgaline. LCA Sinod sai selleks raha Kristlikult Maailmaliidult (World Council of Churches) ja meist sai
nende missioni kogudus. Üüriti kanada luteri usu kirik iga teise pühapäeva pealelõunaks ja algas
koguduse tegevus. Septembris 1950 valiti Vancouveri Eesti Evangeeliumi Luteri Usu koguduse juhatus.
Järjest rohkem eestlasi asus Vancouverisse ja juulis 1951 oli koguduses 34 leibkonda 79 isikuga.
Kogudus kasvas ja jatkas tegevust."
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"Majandusprobleeme ei olnud," märkis kõneleja ja jätkas: "1962 aasta pekoosolekul otsustati kogudus
ametlikult registreerida. Vajasime oma hoonet, et iga pühapäeva hommikul regulaarselt jumalateenistusi
pidada ja samuti oli vaja uus õpetaja leida. Lähenes praost Heinami seitsmekümnes sünnipäev 1964. a.
alguses, mil Sinodi seaduste järele õpetajad pidid pensionile minema. Kogudus võis aastapiiri ületanud
õpetaja aasta viisi tagasi valida, kuid Sinod maksaks talle palka ühe kuu viisi, kuni uus õpetaja saabub.
Samal ajal pakkus LCA, et ehitab meile kiriku, aga nende tingimused ei olnud meile vastuvõetavad.
Varem asutatud Kirikufondiga alustati kirikuhoone ehitamist. "Hoone nurgakivi asetati 15. Septembril
1963 ja esimine jumalateenistus selles majas toimusvabariigi aastapäeval 1964, mil hoone oli
„elamiskõlbulik“. Vahepeal oli praost Heinam 1963-da detsembri lõpul pensionile läinud, aga ta jäi edasi
emeritusena meid aitama. Ka oli uus õpetaja, 39-aastane Helmut Piir USA-st tööd alustanud jaanuarist
1964. Tema pere leidis kodu kiriklas, mis osteti American Lutheran Church (ALC) abiga detsembris
1963. Maja oli kiriku vahetus läheduses ja jäiALC omandusse, kuni võlg ja laen olid tagasi makstud.
Oktoobris 1969 registreeriti see kinnisvara Peetri Koguduse nimele.

"1964-dal aastal, kui kogudusel oli oma kindel koht, jatkus intensiivne töö ja samuti sisustuse,
kiriku riistade ja muu vajaliku muretsemine,milleks loodi mitu fondi. Virgad perenaised korraldsid
mitmesuguseid tulutoovaid üritusi ja nii maksti kinni 1968-l aastal meie vileorel, siis saime toolide
asemele pingid, vaibad põrandale, puunikerdustega altari, kantsli ja puldi, nägusad uksed jne. Koostöö
kirikufondi ja koguduste (luteri usu ja ortodoksi) vahel oli üksmeelne.

"1. juunil 1965 registreeriti kogudus Briti Kolumbia provintsivalitsuse juures ja sai sellega
juriidilise isiku õigused. Olime selleks ajaks juba isemajandav ettevõte, elatudes vabatahtlikkudest
annetustest. Kui kogudus 1975. aastal pühitses oma 25-dat aastapäeva, anti välja mälestusalbum, mida
ette tellisid 175 leibkonda.

"1976. detsembris suri ootamatult õpetaja Piir ja kogudus pidi uue vaimuliku otsima. Õnneks
leidus mitu ajutist asendajat, sest läks 15 kuud, enne kui veebruaris 1978 õpetaja Thomas Vaga
perekonnaga Rootsist saabus ja meid teenima hakkas. 1979 aastal pühitseti koos teiste Vancouveri eesti
kogudustega mälestusmärk Forest Lawn kalmistul.

"Juulis 1987 lahkus õpetaja Vaga perekond USA-sse. Kuni oktoobrinii 1989 teenisid meid
ajutised õpetajad ja oktoobris asus tööle kolme aastase lepinguga õpetaja Karl Laantee, kes oktoobris
1992 lahkus minnes taasvabanenud Eestisse.

1. novembrist 1992 tuli hingekarjaseks õpetaja Walter Johanson. Temaga algas meil uus faas, sest
tema kuulus järgmisesse, nooremasse generatsiooni, olles vanemate laps, kes ise olid põgenikud Eestist.
1992 olime 48 aastat võõrsil elanud ja aeg oli oma töö teinud. Enamus neist, kes 1944 olid nelikümmend
või enam,olid siit ilmast lahkunud ja meie, kes me 1944 olime kolmekümnendates ja kahekümnendates, ei
olnud siis enam noored. Nüüd oleme me vanad ja meie read hõrenevad kogu aeg ja enamus meie
praegusest nõukogust ja juhatusest koosneb nendest kes olid kas väikesed lapsed või sündisid peale
Eestist lahkumist. Nad valdavad küll eesti keelt, aga paratamatult nende esimene ehk peamine keel on
inglise keel. Meie, ülejäänud vanemad liikmed, oleme tänulikud neile, et nad koguduse tööd edasi viivad.

"60 aasta jooksul on kogudus oma otstarbe ja eesmärgi täitnud. Me oleme oma emakeeles
luterliku tava kohaselt jumalateenistusi ja kiriklikke talitusi liikmetele ja kaasmaalastele pakkunud. Me
oleme kirikusse tulnud, et emakeeles Jumalat teenida, teda austada, kiita, tänada ja paluda ja armu ja
õnnistust vastu võtta.

"Jah, meil on aastate jooksul pahandusi ja arusaamatusi olnud, aga kunagi ei ole need usu
küsimuste pärast olnud. Muust ei tasu täna rääkida, sest täna me peame pidu ja rõõmustame. Jumal on
meid hoidnud ja õnnistanud kõik need aastad ja me oleme tänulikud, et meil need võimalused olid ja on."
Koguduse õpetaja Walter Johanson tänas oma vanimat koguduse liiget Mai Veemeest huvitava ülevaate
eest ja kogudus tänas sooja aplausiga.

Vancouveri eesti segakoor esitas veel laulukesi Raimond Valgre igihaljatest lauludest Külli
Salumäe juhtimisel. Klaveril oli Terri Johanson.

Ilus koosviibimine lõpetati ühiselt lauldud "õnnista ja hoia"-lauluga.
Airi Vaga
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Pildil vasakult Foto: Maarika Owston
1.r. Praost Thomas Vaga, koguduse õp.Walter Johanson, õp.Mart Salumäe
2.r. Milvi Puusepp, Virve Harris, Lembit Pütsep, Linda Johnson Terri Johanson (koguduse organist), Mari
Kaul Rahiman, Airi Vaga
3.r. Külli Salumäe, Karl Toming, Armas Kivisild (koguduse esimees)

Tänuavaldus
Minu südamlik tänu kõigile, kes mind sel tähtsal päeval meeles pidasid.
Suur tänu õp. Walter Johansonile selle ilusa sünnipäevalaulu eest (pühendatud sünnipäeva

lastele.) Tänu Terri Johansonile klaveri saate eest.
Tänu Peetri Kiriku Nõukogule ja kiriku kohvi klubile.
Palju tänu südamliku soovide eest Milvi'le, Hedy'le, Valve'le, Viljam'ile ja Lydia'le kaunite lillede

ja fotode eest!
Tänades

Valli
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VANCOUVERI EESTI SELTSI

PEAKOOSOLEK

VES Annual General Meeting
Feb. 13, 2011 at 12:15 pm

toimub  pühapäeval, 13. veebruaril 2011.a. kell 12:15 päeval  "MEIE KODU" aulas,
6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

PÄEVAKORD: Agenda

1. Koosoleku rakendamine.
Call to order

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

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

4. Seltsi allorganisatsioonide aruanded.
Reports from the sub groups

5. 2011 a. liikmemaksu määramine.
Membership dues for 2011

6. V. E. S. 2011 aasta eelarve.
2011 budget

7. Valimised:
Elections

a. esimees,
President

b. laiendatud juhatus,
Members of the executive

c. Läänekaare Postipoisi toimetaja,
Editor

d. revisjonikomisjon,
Audit committee

8.   Kohal algatatud küsimused.
New business

9. Läbirääkimised.
Further discussions

10.  Koosoleku lõpetamine.
Closing

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus.
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EKÜK EKÜK EKÜK
Society for the Advancement of Estonian Studies in Canada / Eesti Kultuuri Ühing Kanadas

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

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
2010. aasta PEAKOOSOLEK

toimub pühapäeval 16. jaanuaril 2011, kell 12:45
“Meie Kodu” saalis, 6520 Oak Street, Vancouver, B.C.

P ä e v a k o r d:
1. Koosoleku avamine

2. Koosoleku rakendamine

3. 2010. a. peakoosoleku protokolli esitamine

4. Tegevuse aruanded:
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded

6. Valimised:
a) EKÜK; Revisjonikomisjon
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

7. Liikmemaksu määramine

8. Tegevuskava 2011
a) EKÜK
b) Vancouveri Eesti Arhiivi organiseeriv komitee

9. Kohalalgatatud küsimused

10. Läbirääkimised

11. Lõpetamine

17



Heljo Lydia Eilau 1921-2010

Hiljuti ema pabereid korraldades leidsin järgnevad märkmed
tema elu kohta:

Sündisin Võrus,  Eestis, 17 veebruaril, 1921. aastal  Thekla ja
Ottokar Torrimi ainukese tütrena. Oma elu 15 esimest suvevaheaega
veetsin ema vanemate juures Karulas, Valgamaal. Sealt on mul
unustamatult ilusad mälestused köstrimõisa elust ja jumalikust  Lõuna-
Eesti loodusest.

Kooliteed alustasin Petseris, kus mu ema oli gümnaasiumi
õpetaja. Seejärel kolisime Tallinna, kus lõpetasin  algkooli, ja
Kommertsgümnaasiumi. Isa surma tõttu ei teostunud minu

edasiõppimise kavad, kuna mul tuli tööle minna, et leiba teenida. Ema oli sel ajal vaid osa ajaga
aseõpetaja ja meie juures elasid ka mu vanaema ja mu onu Víktor.

 Järgnesid segased ajad ja töökohti tuli vahetada tihti. Töötasin alguses  Eesti Pangas,
siis autoesinduses, majavalitsiuses, uudistetoimetuses  ja tervishoiukojas raamatupidajana.

Aastal 1940 võitis minu südame mu koolí- ja klassiõe Meta Eilau vend Johann, kes
Soome mereväeüksuse koosseisus oli tulnud Eestisse sidet pidama. Abiellusime 1943.aasta juunis
ja lootsime, et saame õnnelikult koos elada oma armsal kodumaal. Saatus aga tahtis teisiti.
1944.a. 9.märtsil purustasid vene pommituslennukid suure osa Tallinnast ja me kaotasime oma
kodud koos kõigega, mis meil oli. Kuna vene maaväed vallutasid aina suuremaid maa-alasid ja
rinne liikus lähemale lääne- ja põhjasuunas, tegime koos paljude teistega põgenemise plaane.

Johanni kaudu oli meil sidemeid Soomes. Tema läks sinna juulis ja mina järgnesin talle
septembris.Soome politsei aga kartis, et venelased nõuavad eestlaste väljaandmist ja soovitas
meil kiirelt lahkuda. Sõitsime rongiga Rauna sadamasse, kus meid ootas  laev. “Gustav” oli
mõeldud kaheksakümnele inimesele, aga võttis pardale 250 inimest. Laevasõit oli tormisel ööl ja
enamus inimesi olid merehaiged. Hommikul maabusime õnnelikult Rootsis Gävle linnakese
läheduses.  Järgnes aasta laagrielu kooli võimla põrandal ja metsalaagri barakkides kuni sain
lapsehoidja koha Stockholmi.  Johann paigutati teise metsalaagrisse, kust ta käis jala ülikoolis
loengutel, tegi õhtuti oma kohustuslikud töötunnid ja sõi külma võileiba.

Elu läks kergemaks, kui sain koha vabrikusse ja rentida toa. Seal polnud küll võimalust
kööki tarvitada, aga Johann sai minu juurde kolida. Peale töökohtade vahetusi ja külmi ning
viletsaid üüritubasid saime lõpuks kokku “võtmeraha”, et kolida äärelinna korterisse. Seal
elasime alul kahekesi, siis tütre Mare sündimise järel   kolmekesi ja lõpuks poeg Jaagu
sündimise järel  juba neljakesti.

Johann oli juba ülikooli lõpetanud ja paar aastat ehitusinsenerina töötanud, kui saime
imeliku, laste heaolu ähvardava telefonikõne Gotlandi saarelt. Meie hirmu ja ebakindlust pere
tuleviku suhtes  suurendas ka 146 balti põgeniku väljaandmine venelastele.

Jällegi tuli mõte maalt lahkuda.  Oli palju mõtlemist ja õiendamist kuni olimegi 1951.
aasta maikuus reisilaev “Gripsholmi” pardal teel Halifax’i. Mare oli kolm ja pool aastat vana ja
Jaak viie nädalane.

Pärast kuuma suve Montrealis tõi rongisõit risti üle kontinendi mind lastega
Vancouverisse, kuhu Johann oli juba mitu kuud varem tööle tulnud. Alustasime jälle otsast peale,
majanduslik seis oli null. Pidime kohanema, tagasiteed ei olnud. Lõpuks saime siiski nii kaugele,
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et septembris 1954 ostsime väikese perekonna maja ja hingasime kergemalt, kui see sai meie
pärisomandiks.

 Kahjuks ei jätkunud Johannil tervist, et aiatööd nautida. Põletik tegi ta liikumise
hädiseks ja pani meid mõtlema, et kuidas saaksin mina kaasa aidata leivateenimisel. Johanni
jalad paranesid, aga kindlusetuse tunne jäi ja oli teadmata, kas paranemine oli õigesti
diagnoositud.

Uurisin mitmeid mõeldavaid tööalasid ja juhtus nii, et töövälja otsingul intervjueeris
mind uks sotsiaalametnik. See sai pöördepunktiks minu elus.
Vahepeal oli mu ema Punase Risti abiga saanud Eestist meie juurde elama tulla ja see oli mulle
suureks abiks.

Astusin õhtukooli, kus lõpetasin 13.  klassi inglise keele grammatika ja kirjanduse
kursused. Seejärel tegin osa-ajalise  tudengina läbi terve rea kõrgemaid kursusi ja 1966. kevadel
sain B.A. kraadi. See oli ilus aeg minu elus. Kursused ja aine valikuvõimalused sotsiaalala
magistri programmis olid piiratud ning piiratud oli ka minu aeg. Kodused ja perega seotud
kohustused ning ema haigus võtsid minult hulga energiat ja seda jäi õppimise jaoks väheseks.
Õnneks oli mul võimalus kõik kursused lõpuks läbi teha ja samal ajal ka sotsiaalalal töötada.
Sageli sõitsin lastega “car pool’is” kooli, sest Mare ja Jaak õppisid samal ajal UBC’s.

See on mis ema kirjutas.

Minu ema Heljo,  tundis oma tööst sotsiaalalal suurt rõõmu ja elas sügavalt kaasa oma
hoolealuste laste ja nende perekondade elu-olule. Mõnede laste uute peredega tekkis eluaegne
sõprusside. Veel eelmisel aastal külastas haiglas mu ema üks abielupaar Austraaliast ja tõi
vaatamiseks pilte kahest poisist, kes olid nende peresse kasvatada antud minu ema poolt. Nad on
kõik need aastad sidet pidanud!

1981. müüsid mu vanemad oma Kerrisdale’i maja, kus mina ja Jaak üles kasvasime ja
kolisid Burnaby’sse kahe magamistoaga korterisse.

Ema ütles alati, et ta oli kõige õnnelikum, kui sai kogu perega ringi käia ja aega veeta. Ta
lapsed olid tema elu suurim rõõm. Mu venna Jaagu ootamatu surm Kesk-Ameerikas 1975 aasta
veebruaris oli mu ema elu kõige kurvem moment.

Palju õnne ja rõõmu tõi mu vanematele minu ja Veiko teineteise jälleleidmine 1989. ja
abiellumine 10 aastat hiljem. Ema arvates tõusis päike ainult selleks, et Veiko peale paista.

Peale ema tervise aastaid kestnud Parkinsonis põhjustatud allakäiku kolisid mõlemad mu
vanemad 2004. aastal St.Michael’i Hooldekodusse, kus neil oli õnn saada ühte tuppa.
Hooldekodu oli meie kodule väga lähedal ja me saime neid pidevalt külastada ja vajadusel
abistada.

Olen uhke oma ema üle, kuidas ta pidas vastu kõikidele raskustele ja ebaõnnele, mis elu
tõi. Ta tegi tugevasti tööd, et saavutada need ülikooli kraadi, üks neist magistrikraad, samal ajal
võideldes oma haigusega ja hoolitsedes kahe teismelise lapse, haige ema, mehe ja kodu eest.

Oma elu viimastel aastatel oli ema oma haiguse ja saatusega leppinud. Ta  tundis suurt
rõõmu perekonnaliikmete ja sõprade telefonikõnede ning külaskäikude üle.  Ema oli alati nii
tänulik meie tuleku üle ja võttis meid alati vastu armas naeratus näol.

…….nüüd on ta jälle koos oma armsa poja Jaagu ja oma kalli Johanniga.
Mare Eilau Tutti
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E K Ü K
EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS

SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA
6520 Oak Street, Vancouver, B.C. V6P 3Z2

KODUST LAHKUMISE TÄHISTAMINE
12. septembril 2010

Vancouveri Eesti Kultuuri Ühing on juba pikki aastaid meenutanud aega millal pidime kodudest
põgenema ja otsima varjupaikka teistes riikides.  Sügava leinaga jäeti maha kodu, tõik mis on jätnud püha
jälje südamesse. Tänuga mõeldakse iga aasta septembris imele et pääsesime ja ka neile, kes ei pääsenud
eluga vaid põgenedes hukkusid.

Põgenemislood erinevad, igal inimesel on oma üleelamus ja mälestus.  Aastate jooksul on Kodust
Lahkumise mälestamisel mitmed Vancouveri eestlaskonnas jutustanud oma hirmust ja meeleheitest sel
1944. a. sügisel, mis sundisid kurja eest lihtsalt ära jooksma.

“Meie Kodu” aulas mälestasime 12. sept. 2010 seda ajastut alljärgneva programmiga:

algasime ühislauluga “Hoia Jumal Eestit” Tarmo Viitre saatel;
siis deklameeris Helle Sepp Bernhard Kangro “Lahkumine”.
Teas Tanner võttis sõna teemal “Põgenemise mälestused ja saatused”;
Erli Lepik deklameeris Aleksander Aaviku “Sügislaviin”;
Juta Kitching luges ette ühe põgeniku ränga saatuse loo sovjetide käes Inglismaal 1951,
Aleksander Aavik esitas oma “Sügismälestus”.

Rõõmusõnumina kuulsime veel suvisest kodumaale tagasi pöördumisest, nüüd kutsutud
stipendiaatidena.  Nimelt võtsid Vello Püss ja Teas Tanner osa Arhiivinduslikust suvekoolist Viljandis
Eesti Haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Kultuuri Ühing Kanadas (Vancouver) toetusega.

Aktus lõppes Eesti Hümniga. JKK

Tänuavaldus

Heljo Lydia Eilau February 17, 1921 - October 7, 2010

Täname südamest kõiki, kes avaldasid kaastunnet suure kaotuse ja leina puhul ja kes
võtsid osa meie ema Heljo mälestusteenistusest 27.novembril 2010.

Palju tänu Walter Johansonile teenistuse eest ja Tarmo Viitrele, kes kaunistas teenistust
orelisaatega.

Täname kõik neid, kes jagasid oma mälestusi Heljost: Laine Loo, Edda Davis, Armas
Kivisild, Enda Bardell ja ka minu Veiko.

Tänu Alar Suurkask'ile, kes nii sujuvalt juhtis mälestus sõnavõttude programmi.
Suur, suur tänu ka neile, kes saatsid meile kaarte, kirju ja lilli, ja ka annetuste eest

Vancouveri Kirikufondile.
Tänutundes ulatame käe ka nendele headele sõpradele, kes olid abiks peiede ja matuse

korraldamisel: Anu Rehtlane, Jeanne Mitchell, ning Dave ja Marion McCullough.
Ema oli meile väga armas ja meil saab olla temast suur puudus.

Mare ja Veiko Tutti
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Tänuavaldus

Meie südamest tulev tänu kõigile, kes võtsid osa meie armsa mamma, Olga Vesik'u,
matuseteenistusest, kalmistul mulda sängitamisest ja sellele järgnenud peiedest.

Eriti suur tänu pastor Joosep Tammo'le väga südamliku teenistuse eest! Samuti täname
kõiki kes oma sõnavõttudega meie mammat meenutasid, kaastunnet avaldasid ja tegid annetusi
erinevatele organisatsioonidele Olga Vesiku mälestuseks.

Palju tänu Tarmo Viitre'le kes klaveri mänguga üldlaule saatis ja väga suur aitäh Marjele
ja Kärdule kes peie lauda rikkalikumaks muutsid!

Täname teid kõiki kes te viimast austust mammale ülesnäitasite.
Harry ja Thomas peredega

Tervisi Tallinnast
Tervisi Tallinnast saadab Teater Bel-Etage MTÜ, www.bel-etage.ee.

Aastal 2011 oleme ju Euroopa Kultuuripealinn . Seoses sellega andsime Kultuurkapitali toel välja
kunstikalendri "Kultuuripealinn Tallinn 2011", mis sisaldab 12 reproduktsiooni Mart Sanderi
akrüülvärvides teostatud Tallinna vanalinna maalist. Iga linnavaate juures on ka selgitav tekst eesti,
inglise keeltes. Kalendris näha olevad maalid on kuni 15.dets. üleval Eesti Kontserdi jalutusgaleriis.

Kuna kalendri tiraaž on 1000, ei ole selle realiseerimine Eestis lihtne ja nii soovitaski sõber
Välisministeeriumist pakkuda seda suurepärast, suureformaadilist kunstikalendrit kaasmaalastele kodust
kaugemal. Lähenemas on jälle Jõulud ja inimestel põhjust kokku tulla ja tänada Jumalat imelise Eesti
eest, loodame, et meie kalender toob kodumaatervituse igasse peresse.

Kui olete nõus meilt ostma mingi arvu neid kalendreid, hinnaga $10, millele lisandub üldine saatekulu,
oleksime väga tänulikud ja rõõmsad. Kui tunnete huvi Mart Sanderi tegemiste vastu kunstivallas, vaadake
www.maaligalerii.ee

Jälgime huviga eestluse alalhoidjate tegemisi kaugel kodumaast ja soovime rahu ja kokkuhoidmist !

Lugupidamisega
Irene Eonurm
ja Teater Bel-Etage kollektiiv.

Rõõmsaid jõule ja õnnelikku uut aastat!
Soovib Vancouveri Eesti Selts
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Naaber provintsi tegevused
Alberta Estonian Heritage Society

Briti Kolumbia naaber provintsis asuv Alberta Estonian Heritage Society on viimase nelja aasta
jooksul toime tulnud nelja suure ettevõttega, lisaks kirjastab ta regulaarselt huvitavat ajakirja:

x Alberta eestlaste veebileht www.AlbertaSource.ca/abestonians
x Alberta’s Estonians   -  30 minutiline dokumentaal film DVD
x eestlaste arhiivi asutamine pealinnas Edmontonis asuvas Alberta Provincial Archive’is
x Freedom, Land & Legacy:  Alberta’s Estonians 1899-2009  vast ilmunud 304 lk

raamat, rikkaliku piltide valikuga, tellimis info   www.aehs.ca
x AjaKaja   -  kaks korda aastas ilmuv ajakiri mis kajastab nii praegust Alberta eesti

päritoluga rahvast kui ka ajaloolisi sündmusi ja inimesi

Seoses projektidega, on Alberta Estonian Heritage Societyl (AEHS) tekkinud mitme
tuhandiline fotokogu digiteeritud formaadis mis on kasutusel AjaKaja  koostamisel ja ka muul
põhjusel: näiteks kui inimesed otsivad oma esivanemate kohta infot ja pole küllalt saadaval
mainitud veebilehel.

AEHS liikmete jaoks on oma veebileht  www.aehs.ca  mis on teiste projektide tõttu jäänud
veidi longu.  Seltsi edaspidised plaanid näevad ette selle korralikult käiku panekut.  Praegu on
juhatus ja projektide juhtivad isikud lihtsalt väsinud peale pikaaja põhjaliku panust puht
vabatahtlikel alusel.

See kõik on olnud väga suur töö ja palju aega nõudnud mitmelt isikult.  Tegevus on toimunud
kahe esimehe juhatuse all:   endine ja esimene AEHS esimees Bob Tipman 2005-2007, ning
praegune, Bob Kingsep.  Seltsi juhatuse koostööga on projekte juhatanud Ain Dave Kiil kes on ka
suure eduga rahalist toetust taotlenud, kokku umbes $140,000 Eesti Sihtkapitalilt Torontos, ning
Alberta, Kanada ja Eesti valitsustelt.  Tema on ligi täisajaga töötanud nende projektide kallal
2006. aastast saadik.  Töökad abilised on olnud Eda McClung ja Helgi Leesment, ja veel palju,
palju teisi.   Peab ka mainima AEHS laekurit Toomas Pääsukest, kes on detailseid majanduslikke
aruandeid produtseerinud nii AEHS juhtidele kui ka nõudlikeile rahade annetajaile iga projekti
kohta eraldi, tihti iga projekti eluaja jooksul.

Raamat ja arhiivi kogu tekkis Eesti valitsuse nõuetel seoses rahade üleandmisega:

„Tegevus:  Alberta eestlaste ajalooliste materjalide kogumine, hoidmine ja
säilitamine, mille tulemusena valmib Alberta eestlaste ajaloo ja kultuuri arhiiv
(1899-2009), mis ilmub nii paberväljaandena ning on kättesaadav ka internetis.“

Albertas on eestlasi elanud juba 1899. aastast
saadik.  Vahepealsed põlvkonnad kaotasid
teadmised oma päritolu maa kohta.  Huvi
taasäratas endise Eesti presidendi Lennart
Meri külaskäik Albertasse aastal 2000.   Tänu
tema sõbraliku ja ebaformaalse käitumisele,
tõusis Albertalastel huvi Eesti ja eestluse
vastu, nii et aastal 2005 asustati Alberta
Estonian Heritage Society.  Edaspidi on Selts
hästi täitnud ühte oma eesmärki: nimelt et
salvestada kohaliku eestlaste elu.
Helgi Leesment

Toomas Pääsuke, Eda McClung ja Dave Kiil
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„Eestlaste kultuuripärand võõrsil III“
Baltic Heritage Network’i suvekool

Mittetulundusühing Baltic Heritage Network (BaltHerNet) loodi jaanuaris 2008. See
arendab välisbalti arhiiviinfot koondavat portaali www.balther.net ja korraldab koostööd Balti
diasporaa kultuuriväärtusi koguvate mäluasutuste ja inimeste vahel. BaltHerNet korraldab ka
suvekoole, mis annavad nõuandeid ja juhendeid väliseestlastele nende kultuuriväärtuste
korraldamiseks ja säilitamiseks. BaltHerNeti tegevust toetab Rahvuskaaslaste progamm (Eesti
Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium).

Sellel aastal toimus suvekool 28. juunist kuni 7. juulini Viljandis. Varasematel aastatel on
suvekoole peetud Kokel (2007) ja Käsmus (2008). Sel korral aitasid kooli korraldada lisaks
varasematele partneritele Eesti Kirjandusmuuseumile, Eesti Rahva Muuseumile ja
Rahvusarhiivile ka Viljandi Muuseum, Viljandi Raamatukogu, Viljandi Pärimusmuusika Keskus
ja Heimtali Koduloomuuseum.

Osavõtjaid oli umbes 60 — lisaks korraldajatele ja esinejatele Eestist külalised
Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest, Rootsist, Venemaalt, Inglismaalt, Lätist ja Tšehhist.
Kanadast tuli inimesi Torontost (Rutt Veskimets, Kaja Telmet, Vaike Külvet ja Roland Weiler) ja
Vancouverist (Teas Tanner, Vello Püss). Piret Noorhani osales suvekoolis korraldajana.

Avapäeval kuulati prof. Rein Taagepera esinemist ja tutvuti Viljandi Pärimusmuusika
Keskusega. Loengud ja õppused täitsid järgmised kolm päeva. Need toimusid juba mainitud
keskuses, Viljandi Raamatukogus ja Viljandi Muuseumis. Ühel päeval tehti väljasõit Heimtali
Koduloomuuseumi, kus Anu Raud rääkis oma muuseumi sünniloost ja kogudest, mis nüüdseks
on kingitud Eesti Rahva Muuseumile. Heimtalis näidati rahvariideid ja selgitati, kuidas
riideesemeid säilitada. Õhtul külastati Olustvere mõisa, kus nüüd asub põllutöökool. Seal toimus
ka õhtusöök.

Millest loengutel räägiti? Näiteks toonitati, et arhiivid ja raamatukogud peaksid alati
formuleerima ja kirja panema oma kogumispõhimõtted — mida koguda, millised annetused vastu
võtta. Ükski arhiiv ega muuseum ei saa korjata ja säilitada kõike. Rõhutati, et tähtis on ruumide ja
materjalide puhastamine ja füüsiline korrastamine. Kui tarvis, tuleks küsida abi spetsialistidelt,
kes teavad, kuidas hoolitseda kahjustatud dokumentide ja raamatute eest. Audiovisuaalsetest
materjalidest on mõistlik teha nii säilitus- kui kasutuskoopiad. Kui tegeletakse fotode või filmide
kogumisega, on vajalik välja selgitada, kellele kuuluvad avaldamis- ja autoriõigused. Ja muidugi
võiks arhiiviinfo olla kantud korralikku andmebaasi.

Viimasel päeval selgitas Kalju Tammaru, millega tegeleb Tallinnas asuv
Hoiuraamatukogu. Nimetatud raamatukogu kogub trükiseid, mis kusagil üle jäänud, et neid siis
teistele Eesti raamatukogudele jagada. Sinna hoidlasse on saadetud ja annetatud 800.000 kuni
miljon raamatut, ajalehte, ajakirja ja pisitrükist. K. Tammaru ei teadnud täpselt öelda, kui suure
hulga sellest moodustab väliseesti materjal — raamatukogu ei pea eraldi arvet kodu- ja väliseesti
trükiste üle. Kuid ta kinnitas, et väliseesti materjalide vastu on Eestis huvi endiselt olemas.
Hoiuraamatukogu on valmis vastu võtma väliseesti trükiseid, kust siis teised raamatukogud
saavad võtta, mida nende kogudes tarvis läheb.

Suvekooli kava pakkus osavõtjatele peale loengute ja praktiliste demonstratsioonide ka
lõunaid ja õhtusööke, kus sai omavahel aru pidada, muljeid jagada ning vanu tutvusi uuendada.
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Ühel õhtul vaadati koos dokumentaalfilmi „Henrik Visnapuu üheteistkümnes kiri. Lugu poeedi
viimasest kümnest eluaastast 1941–1951“. Kohal olid ka filmi autorid Vallo Kepp ja Janika
Kronberg, kes rääkisid filmi saamisloost. Viimasel õhtul toimus Pärimusmuusika Keskuses
mõnus ja muusikaline lõpupidu, kus muusikat tegid ansamblist „Untsakad“ tuntud Margus
Põldsepp ja Sulev Salm. Varem oli samal päeval toimunud avatud foorum väliseesti
kultuuripärandi säilitamisest ja BaltHerNeti aastakoosolek. Järgmine suvekool on kavas pidada
koos lätlastega Valgas 2011 suvel.

ROLAND WEILER
 Eesti Elu : 06 Aug 2010

Viljandi Kultuuri Akadeemia õpilased
rahvapille demonstreerimas.

Alexander Sünter räägib filmi ja heli digi-
teerimisest Pärimusmuusika aida keldris.

Anu Raud

Olustvere mõisa viinaköök

Teas Viljandi Muuseumi
raamatuhoidlas

24



VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäeviti 12.00 - 13.00, esmaspäeviti 20.00 - 21.00 ja Pensionäride
Ühingu koosviibimistel igal teisel kolmapäeval 12.00 - 13.00.
 (Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti - 604 436-1942, Vello Püss - 604 542-0223.

Uusi raamatuid

Talve värvid Arne Kaasik - Tallinn, 2009
Talv hoiab endas looduse igaviku seemet. Nägijale ilmutab ta oma peenetundelist

värviküllust. Aastaaegade sarja teises raamatus on pildid Põhja-Eesti ranniku talvistest
maastikest, värvidest ja meeleoludest.. Kirjastus Rännumees

Freedom, Land & Legacy: Alberta's Estonians 1899-2009 Dave Kiil, Eda McClung - 2010
The selections presented in the book tell the story about pioneers and refugees from

Estonia and their collective efforts to establish themselves in Alberta. They tell stories about
individuals and families facing the challenges and opportunities in their adopted homeland.
Finally, they also tell stories about communities they helped to build and efforts to preserve their
traditions and culture through music, drama and community celebrations.

Alberta Estonian Heritage Society

Kui kodud lõhuti Juta Siirak - Tallinn, 2010
Eesti taasiseseisvusaja esimese naiskirikuõpetaja Juta Siiraku (s. 1929) mälestused:

lapsepõlv Virumaal, isiklikud mälestused nii Vene vägede sissemarsist Eestisse 1940 kui ka
venelaste põgenemisest sakslaste eest 1941, uuest nõukogude okupatsioonist 1944. a. jpm..

Kirjastus Canopus

Vandiraiujate maa lugu Kalju Eerik - Kihelkonna, 2010
Raamat käsitleb vandiraiujate – Saare maakonna Kihelkonna kandi inimeste elu-olu läbi

aegade. See on Kalju Eeriku isiklike materjalide alusel välja antud kodu-uurimuslik teos ja ei
pretendeeri entsüklopeedilise teatmeteose rollile, küll aga sobib lugemiseks paljudele.

Stalini lehmad Sofi Oksanen - Tallinn 2004
Romaan. Tallinn, 1971. Katariina kohtub restorani tantsuõhtul soomlasega, kes tulnud

Eestisse Viru hotelli ehitama. Kolm aastat hiljem noored abielluvad. Katariinal õnnestub pärast
bürokraatia kadalipu läbimist abikaasa juurde Soome elama asuda. Kuid suurt õnne üheskoos ei
leita. Liiga palju on seda, mis pigem eraldab kui ühendab. Kirjastus Tänapäev

Unustatud merereisid Jüri Vendla - Tallinn 2010
Eestlaste hulljulged põgenemisreisid üle Atlandi 1940. aastate lõpul. Varem kirja panemata
seiklusrikas, samas traagiline lõik eesti rahva ajaloos – eestlaste Rootsist järelpõgenemine üle
Atlandi vabasse maailma väikestel laevukestel 1940. aastate lõpul. Ligi viiekümnest
viikingireisist rääkiv raamat tugineb ajaloolistele faktidele ja konkreetsetele mälestustele.

Ludu tonalis. Kirg Käbi Laretei - Tallinn 2010
Käbi Laretei: See raamat räägib iseäralikust lõpetamata armastusloost, mis sai alguse mu

kohtumisest ühe ameerika abielupaariga.
Kirjastus SE&JS

***.Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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Vancouveri autorid ja lugemisaasta 2010
Raamatute väljapanek 'Meie Kodu' allkorrusel

20.okt. 2010

Aavik, Aleks
Südame keel - luulekogumik, 2008 - autori kirjastus, Vancouver

Allas, Leo
Imed - mälestused, 2008 - autori kirjastus, West Vancouver
Miracles (inglise keeles) - mälestused, 2008 - autori kirjastus, West Vanc.
Story of an Ordinary Man (inglise keeles) - mälestused, 2001 - Autori k.
Westward (inglise keeles) - reisikirjeldus, 2006 - autori k. , West Vancouver

Bunnell, Pille
Mötisklus looduses - luule ja loodusfotod, 2005 - LifeWorks, Vancouver
Nana's Cookbook (inglise keeles) - retseptide kogumik, 2004, Vancouver
Understanding as a Flow of Living (inglise keeles) - luule/fotod

2005 - LifeWorks, Vancouver
Cull, Kersti

Thorns in the Wind (inglise k.) - luulekogu, 1977 - A.H.Timms, Vancouver

Kandi, A.
Südame mõtted - luulekogumik - autori kirjastus, Vancouver

Kann, Liisa
Rütm kajastab läbi aegade - luule, 1987 - autori kirjastus, Vancouver

Kembi, Siina
Mineviku radadel - mälestused, 1986 - Eesti Kalurite Koondis, Stockholm

Kirves, Herbert
Taga-Poolaka (Kerves'e) perekonna sugupuust - c.2000 - Autor, Vancouver

Klaar, Liis
Mulgivanaema meekook - mälestused retseptidega, 2008 - SE&JS, Tallinn

Kulmar, Ermo

Eesti mastersport - spordi ajalugu, 1991 - The Nordic Press, New York

Kõvamees, Raissa
Kahe väina vahel - romaan, 1956 - Orto, Toronto
Oli kord … - novellid, 1988 - Laurel Press, Vancouver
On lindudel pesad - romaan, 1960 - Orto, Toronto
Pärisosa (Teele II) - romaan, 1969 - Orto, Toronto
Randlased - romaan, 1962 - Orto, Toronto
Sõja lapsed - romaan, 1962 - Orto, Toronto
Teela - romaan, 1965 - Orto, Toronto
Tütarlaps kaugelt neemelt - romaan, 1998 - Olion, Tallinn
The Maiden on the Seashore (Piiga rannateel) -  näidend raamatus "Bridge Across the

Sea" - Illinois
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Laantee, Karl
Lootus vabaduse taevavõlvi ülalhoidjana - kõned/artiklid, 1994 - Greif, Tartu

Lepnurm, Rein -  jt.
Tervishoiusüsteemi strateegiline juhtimine - õpik, 1997 - Tartu Ü.

Lige, Elise
Elise - a True Story - mälestused, 1987 - Autor, Langley

Linnolt, Erik
Linnu tiivul - mälestused, 2000 - SE & JS, Tallinn

Loo, Heino
Elust ja tegevusest - elulugu, 1985 - Ü/S Liivika, Toronto

Loo, Laine
Mälestusi - mälestused, 1994 - LifeWorks, Vancouver
Nana's Cookbook (inglise keeles) - retseptide kogumik, 2004, Vancouver

Matson, Juhan
The Strawberry Heaven (inglise keeles) - oma mõtted, 1983,

Homestead Press, Fort Nelson
Neumann, Marie

Siberi teelt pääsenud - mälestused, 1985 - autori kirjastus, Vancouver

Nõmme, Valdur
On the Byways of Memory (inglise keeles) - mälestused, perkonna ajalugu

2002 - Autori kirjastus, Vancouver
Past, Evald

Maalt ja merelt - mälestused, 1985 - autori kirjastus, Vancouver
Eesti laevanduse aastaraamat 1948/49 - 1949, Stockholm

Proos, Taimi
Elukiigel - luulekogumik, 1984 - Välis-Eesti & EMP, Stockholm
Südametunnistuse pärast - elulugu, 1987 - Välis-Eesti & EMP

Põhjakas, Kaljo
Raasikult üle mitme mere Albertasse - mälestused, 1993 - a. k. Lethbridge

Pütsep, Lembit
Kõik mitmen ilmakaaren laiali - mälestused, 2004 - autori k. Vancouver

Tambek, Elmar
Tõus ja mõõn I - mälestused, 1964 - Orto, Toronto
Tõus ja mõõn II - mälestused, 1964 - Orto, Toronto

Tesnov, Boris
Eesti rahva lühiajalugu - ajalugu, 2001 - autori kirjastus, Vancouver

Toompuu, Edgar
Tõeteri sõnasalvest - jutlused ja artiklid, 1996 - Eesti EKB Liit, Tallinn
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Willmann, Asta
Hundisõidul - romaan, 1975 - Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund
Ihuüksi - luule, 1950 - Ernst Söderborgs, Stockholm
Lumm - novellid, 1955 - Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund
Peotäis tuhka, Teine mulda I, II, III, IV, V -

1961, 1961, 1962, 1966, 1968 - Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund
Spell - (inglise keeles - "Lumm"), 1988 - Maris Makko, Tallinn

Vink, Ida
Koduteel - luuletused, 1985 - autori kirjastus, Burnaby

Vink, Villi
Minu noorusmaa I+II - mälestused, 1984 - autori kirjastus, Burnaby
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Jüri Vendla
Unustatud merereisid

Eestlaste hulljulged põgenemisreisid üle Atlandi 1940. aastate lõpul
352 lk, Kirjastus SE&JS

Raamatu lõpus nimeloend 5 lk, põgenikelaevade nimekiri, põhjalik ingliskeelne sisukokkuvõte 16 lk.
Varem kirja panemata seiklusrikas, samas traagiline lõik eesti rahva ajaloos – eestlaste Rootsist
järelpõgenemine üle Atlandi vabasse maailma väikestel laevukestel 1940. aastate lõpul. Ligi viiekümnest
viikingireisist rääkiv raamat tugineb ajaloolistele faktidele ja konkreetsetele mälestustele.

Kui N. Liidu saatkond Rootsis 1945. aasta suvel
kategoorilises toonis teatas, et alustatakse kõigi kodanike
kodumaale saatmist ja Rootsi riigi välismaalaste komisjon
andis teada, et soovib põgenike kojupöördumist, oli
eestlaste ainuke võimalus lahkuda Rootsist oma laevaga.
Pandi kokku viimased kroonid ja öörid ning osteti
päevinäinud puust kalalaev või rannasõidupurjekas,
millega pärast merekorda kõpitsemist purjetati vastu
ettenägematutele raskustele. Soov elada vaba inimesena
mõnel vabal maal oli suurem kui surmahirm merel
hukkumise ees. On uskumatu, et põgenike hulgas oli
inimesi, kes kirjutasid päevikusse mõned read isegi siis,
kui torm laevukese kallal ragistas. Et järeltulevad põlved
teaksid…

Selles raamatus puutute te kokku enneolematu
vaprusega. Ja kogete: õnn jääb nendega, kes on
meelekindlad ega kaota usku endasse. Aut viam
inveniam, aut faciam. – Kas leian tee või rajan selle ise.
The history of the Estonians includes a largely forgotten,
yet fascinating seafaring tale long neglected by historians
at home and abroad. It involves the postwar flight of
hundreds of Estonians and other Balts from Sweden after
World War II, when the Swedish Aliens Board sent a
letter to all refugees with a resolute message for them to
return to Estonia, as it was now a part of the Soviet Union
and a free country.

Departing by sea was the only possibility to leave Sweden after the war. More enterprising people
organized boat partnerships and acquired collective ownership of vessels. People put together their last
crowns and öres and bought old fishing or other boats. They repaired them to make them seaworthy,
found a captain and sailed away to face the unknown. Their desire to live in a free country as free people
was stronger than their fear of death.

The author of this book has succeeded in compiling details on about 50 such departures from Sweden on
boats and ships. Each crossing is a unique story, filled with hope, happiness and tragedy.
This book based on diaries, materials and descriptions recorded during, or immediately after, the voyages
as well as the written and oral reminiscences of the people who participated in those daring and yet long-
forgotten Viking voyages, and from newspaper articles published at different times.

There is nothing fictitious in the Forgotten Voyages, just historically accurate facts as they occurred.
Please contact sejs@sejs.ee for pricing and ordering information.

Elle Veermäe
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Freedom, Land & Legacy: Alberta's Estonians, 1899 - 2009
 This book reflects the spirit of Alberta’s
Estonian  community…
visits its cornerstone regions…
and captures the words of its members.

 These are Canadians with a sense of
heritage, men and women who fully
appreciate what their ancestors have
wrought: the ability to emerge in an
environment of world-class opportunities,
where they are encouraged to exercise their
own traditions and lifestyles.

The selections presented in the book tell the
story about pioneers and refugees from
Estonia and their collective efforts to
establish themselves in Alberta. They tell
stories about individuals and families facing
the challenges and opportunities in their
adopted homeland. Finally, they also tell
stories about communities they helped to
build and efforts to preserve their traditions
and culture through music, drama and
community celebrations.

This book is the culmination of a heritage project of the Alberta Estonian Heritage Society. The
seeds for this ambitious initiative were planted by Estonian President Lennart Meri during his
visit to Alberta in 2000. His imagination was caught up by the story of Alberta’s ambitious
pioneers who braved hardships to find a new life.

The book is now available for $40 plus shipping. Shipping costs in Canada are $14 for up to 3
books. Please order from:

AEHS
14631 MACKENZIE DR
EDMONTON AB  T5R 5W3
CANADA

Enclose Cheque or Money order in Canadian or US funds payable to: AEHS

A convenient order form can be found at http://aehs.ca/ or pick one up at the VES Library.

Queries may be emailed to:  aehsbook@yahoo.ca

__________________________________
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Estonian Academic Team Learning Tour to Vancouver
The week of August 16th, 2010 was a very memorable week for many of us in Vancouver as we hosted

the Estonian Academic Delegation visit to Vancouver. Fourteen representatives from 7 universities and
institutions of higher learning plus an Estonian government representative visited Vancouver to learn about how
further to teach, encourage and foster entrepreneurship in Estonia – certainly one of the most critical and worthy
goals Estonia could have in terms of further economic development.

The delegation consisted of:  University of Applied Sciences / Tallinna Tehnikakõrgkool, Estonian
University of Life Sciences / Maaülikool, Estonian Maritime Academy / Mereakadeemia, Tallinn University of
Technology / Tallinna Tehnika Ülikool, University of Tartu / Tartu Ülikool, Tallinn University / Tallinna
Ülikool, Estonian Academy of Arts / Kunstiakadeemia.  The Estonian organizing body was Enterprise Estonia /
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

The hosting committee was led by Harry Jaako, Honorary Consul of Estonia and CEO of Discovery
Capital, Evaleen Jaager Roy of Jaager Roy Advisory Inc, Aino Uus and Juta Kitching, as well as Marni Fraser
and Mari-Ann Linde of UBC.  This team was able to put together a fabulous program (outlined below) due to its
extensive university connections. Harry is a UBC graduate with many affiliations.  Juta formerly taught as a
professor both at UBC and SFU.   Evaleen is an alumnus and past Chair of the Board at Simon Fraser and a
current Board member at Emily Carr University of Art and Design.  Marni Fraser is the Director of Operations
at UBC Robson Square and Mari-Ann Linde is a professor at the Sauder School of Business at UBC.
Therefore, this team was able to create a fabulous week of learning.

The week began at UBC with a full day both at the Robson Square facility downtown and also at the
Point Grey campus.  Highlights included a welcoming address from Dr. Dan Muzyka, Dean of the Sauder
School of Business. Dan is a very dynamic speaker and presented a fabulous overview of entrepreneurship
training in Canada and Europe. The afternoon included a presentation by Angus Livingstone, Head of the UBC
Industry Liaison Office.  Angus and his team have fostered spin off companies from research at UBC and he
was a fascinating speaker for our group to interact with.  The day ended with a private tour of the Museum of
Anthropology.

We then spent a memorable morning at Simon Fraser’s Joseph Segal School of Graduate Business
downtown where a team of 5 Deans, Professors and even student entrepreneurs  addressed the group.  In this
session, the delegation heard how students had started very successful companies and how the University trained
and encouraged them.   In the afternoon, the team took a boat to Granville Island, home of the world class Emily
Carr University.  Emily Carr is consistently ranked amongst the top 10 art schools in the world and here the
team was treated to a two hour session with the President, Dr. Ron Burnett as well the VP Academic, Dr
Monique Fouquet and other teachers and students in order to understand how art and design students are taught
entrepreneurship.  The day ended with a memorable dinner at Granville Island as fast friendships were forming
with our fascinating team from Estonia.

The program continued with a visit to the BCIT (British Columbia Institute of Technology) downtown
campus, where the group heard about how this institution was fostering entrepreneurship with technical
students. The team then heard from Pascal Spothelfer, President of the BC Tech Industries Association and
Canon Bryon, CEO of Thorium One – this gave the team a view of Estonia from a Canadian Entrepreneur’s
perspective.  Harry Jaako also presented an overview of the venture capital industry in Canada.  The final day
consisted of presentations from Margo Karp, Managing Director of TreasuryView -- Margo is a dynamic up and
coming Estonian entrepreneur who is building a global business headquartered in Tallinn, to serve the financial
services sector.  The group also heard from Todd Tessier of the Government of BC on how the government
helps foster new ventures, and from Gary Gee, from the Life Sciences Institute.  The group then had a private
tour of the Vancouver Art Gallery, followed by a farewell dinner at the Italian Kitchen on Alberni Street –
where, very fittingly, a huge Estonian flag flies, ever since the Winter Olympics were held in Vancouver -- an
appropriate and inspiring ending to a phenomenal week.
T he delegation’s feedback was that the trip provided an amazingly rich array of learning experiences that
they could draw on, to go back and create new programs and ideas in their home institutions. They were also
thrilled to receive the offer of ongoing help and advice from the Universities here.  Likewise, they were
delighted to meet the local Estonian community and to introduce their institutions to an interested audience. In
this way, the Vancouver Estonians have made a small but significant contribution to the further growth and
prosperity of Estonia. Evaleen Jääger Roy
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Burnaby native writes Four Chefs One Garden
Evaleen Jaager Roy has never been averse to hard work. Growing up in Burnaby, her

alma maters include Seaforth elementary, Alpha secondary and Simon Fraser University where
she earned a business degree. In between stints working for General Motors, in areas including
finance, she earned a Harvard MBA. Years with Westcoast Energy, during which she switched to
human resources work, led to an extended tenure with Electronic Arts in Burnaby. Her 10 years
with EA included working for its European division in London, England for several years, before
returning home to the Vancouver area.

Through it all, Jaager Roy typically worked 10 to 12
hour days. She mostly had weekends off to spend with her
husband and son but admits occasionally sneaking in a few hours
of work even then. And through it all, she later realized, she
found relief from the stress and work demands by cooking and
gardening, the latter mostly focused on flowers and herbs.

“I loved both. I always wanted to find a book that
combined both.”

So when she left EA and decided to take 18 months off,
writing a book that combined those two loves was high up on her
to-do list.

Four Chefs One Garden is the result. Released last February before the Olympics, it
features one local celebrity chef providing recipes for each season, along with backyard
gardening tips from some of the region’s horticulture experts, including Brian Minter.

Jaager Roy, 50, said she had little trouble convincing the four chefs—Umberto Menghi,
Hidekazu Tojo, Vikram Vij and Michel Jacob—to come on board. She’d met Menghi while
attending his cooking school in Tuscany with her mom a few years ago and asked if she could
pitch her book idea to him. The day of the pitch, 18 months later, “I was quite nervous,” she said.
But armed with story boards, photos and ideas, she needn’t have worried. He agreed on the spot
and said, “Why don’t you see my friend Michel Jacob, he might like to do it too.” Jacob also
agreed and suggested she talk to Tojo, and by the time she approached Vij, he said, “I can’t say
no. I have to do this book. Look at the other guys in your book.”

Jaager Roy said all the recipes are fairly simple although she does admit to one personal
cooking disaster. While making one of Tojo’s recipes, it called for fish stock. Not having any on
hand, she used fish sauce, a salty Asian condiment, instead. “My husband almost died,” she said
with a sheepish laugh, noting that led to a note in the book stressing not to use fish sauce as a
substitute.

Jaager Roy, a West Vancouver resident, is now back working full-time, running her own
HR consulting company, Jaager Roy Advisory Inc. She’s still working the same long hours, she
said, but being her own boss now gives her more flexibility to spend time with her family.

And likely also to cook and garden.
Wanda Chow - Burnaby NewsLeader

November 12, 2010
The book is available at www.fourchefsonegarden.com and at selected bookstores.
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Rahvuskaaslaste
programmi toetused 2011

On varsti aeg taotleda toetusi Rahvuskaaslaste
programmi nõukogult 2011. a. projektidele,
mille peasihiks on eesti keele ja kultuuri
säilitamine välismaal.

Rahvuskaaslaste programmi kaudu jagatakse ka
aastal 2011 umbes 11 miljonit krooni, ehk õigemini
703 000 eurot, eesti keele ja kultuuri säilitamiseks,
kultuuri-pärandi korrastamiseks, tagasipöördujate
toetuseks, kiriklike koguduste teenimiseks ja info
levitamiseks. Erilise taotlusvooru kaudu jagatakse
kevadel ka stipendiume väliseesti üliõpilastele, et
neile võimaldada õppimist Eesti kõrgkoolides.
Suvel on võimalik lapsi riigi toetusega saata
Eestisse eesti keele laagritesse.

Erinevad taotlusvoorud (arhiivid, haridus, kultuur ja
üliõpilasstipendiumid) kuulutatakse välja talve ja
kevade jooksul, aga kes soovib, võib taotlusi esitada
juba jaanuaris. Taotluse vormi leiate internetist:
http://www.eesti.ee/rahvuskaaslased/index.php?id=
349 .

Täpsemat infot võib saada Haridus- ja
teadusministeeriumi nõunikult, Aho Rebaselt, e-
posti aadress: aho.rebas@hm.ee või
ahorebas@yahoo.se , telefon: +372-7350317 või
+372-5052030. Temale võib ka taotlusi esitada e-
posti kaudu.

Info taotlusvoorude kohta avaldatakse ka jooksvalt
veebilehel „Rahvuskaaslased välismaal“:
www.eesti.ee/rahvuskaaslased .

Aho Rebas
ÜEKN Esindaja Eestis
Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik
Tõnismägi 11, 15192 Tallinn, Eesti
e-post 1: aho.rebas@hm.ee
e-post 2: ahorebas@yahoo.se
telefon +372-7350317
mobiil +372-5052030
www.eesti.ee/rahvuskaaslased
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus / Event Koht / Location

02.12.2010 20.50 Eesti film - Disko ja tuumasõda - Disco and
Atomic War

Pacific Cinémathèque, 1131
Howe Street, Vancouver

12.12.2010 12.30 VES Jõulupuu - Children's Christmas Gathering Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

15.12.2010 12.00 Pensionäride Jõululõuna - Senior's Club
Christmas

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

5.01.2011 12.00 Kuldse klubi uue aasta tegevus algab - Senior's
Club activity for the new year begins

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

16.01.2011 12.00 EKÜK peakoosolek - AGM of SAESC Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

13.02.2011 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek -
VES AGM

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

20.02.2011 12.15 Kirikufondi Peakoosolek - AGM of the Estonian
Church Foundation

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

24.02.2011 11.00 EV Ökumeeniline jumalateenistus - Estonian
Independence Day Ecumenical service

Estonian United Baptist Church
1645 N. Grandview Hy, Vancouver

25.02.2011 Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev Deadline for submission of material
for the next "Postipoiss"

27.02.2011 13.00 Vabariigi Aastapäeva aktus - Estonian
Independence Day Ceremony

Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

01.04.2011 19.00-
21.00

VES lauluõhtu - Sing-along Evening Meie Kodu, 6520 Oak St.
Vancouver

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

www.estonianevents.com


