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Kokkamistunnid - weekly cooking classes were held for Estonian language class students to practice their Estonian and/or learn new words and Estonian recipes!

Good Bye Gathering for Estonian language 
instructor, Leelo Kingisepp - Nov 26th

Folk dance instructor/choreographer, Rauno 
Zubko, with Kiivitajad, Kilplased & Koidik!

Estonian Conductor, Anu Tali, at Vancouver Symphony Orchestra (rehearsal)

Beautiful thank you gifts - Suured tänud Enda Bardell!
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Motoks esitatud ettekuulutus Sakarja raamatust 
Vanas Testamendist on advendi– ning jõuluajal 
sagedasti kasutatav piiblitsitaat. Ja mitte niisama, 
vaid põhjendatud tagamõttega, sest aitab aimata 
tulevikku ning loota sellest alati parimat osa.

Jeruusalemma ratsutab rahukuningas, kuid eesli 
seljas. Siin me teame, kellega see seostub: Jeesus 
just nii tegigi. Kurb on, et kui Jeesus selle 
prohveteeringu täitis, ei märganud inimesed eeslit. 
Arvati, et Ta ratsutab eeslil ainult seetõttu, kuna 
hobust polnud käepärast. Lihtsalt polnud aega 
hobust otsida. Ja nii ei jõudnudki sõnum kohale, 
sest kui Jeesus ratsutas eeslil ja inimesed lehvitasid 
palmiokstega ja laotasid riideid maha, hüüdsid 
nad: “Hoosianna! Hoosianna!“ Me arvame, et see 
oli mingi taevalik tervitushüüd: “Hoosianna!“ Mitte 
sinnapoolegi. See tähendab: “Tee meid vabaks! 
Vabasta koheselt!“ Nii hüüab aastasadu rõhutud 
rahvas, kes korraga näeb poliitilise vabaduse 
käeulatuses olevat. See on vabadusvõitlejate hüüd: 
“Hoosianna!“ Ja rahvas nimetab Teda Taaveti 
Pojaks. „Hoosianna, Taaveti Poeg! Tee meid 
vabaks!“ Kuid Ta ei tulnud nende eest võitlema. 
Kui Ta oleks tulnud oma rahvast vabaks võitlema, 
oleks Ta ratsutanud hobusel. Ja hobust otsida 
polnud tal kavaski.

Nii nagu see on Ta teise tulemise ajal. Kui Iisrael 
Jeesust järgmine kord näeb, istub Ta hobusel, mitte 
eeslil. Kuid esmalt tuli Ta kui Rahuvürst, eesli seljas. 
Ja suur oli rahva ehmatus, kui Ta väravast läbi tulles 
pööras vasakule, mitte paremale. Ja kui ta haaras 
piitsa, arvas rahvas, et Ta nüpeldab roomlased 
linnast välja, aga tema pöördus vasakule templi 
suunas, mitte paremale, Antoniuse kindluse suunas, 
kus oli rooma sõdurite baas. Kui vaatame Piibli 
lisadesse asetatud kaarte, siis leiame sealt 

skemaatilise kaardi Jeesuse aegse Jeruusalemmast. 
Getsemane aia poolt linnavärava kaudu sisenedes 
jäi Antoniuse kindlus paremale ja tempel vasakut 
kätt. Rahvahulk jäi vaikseks. Ja siis Ta nüpeldas 
juudid Jumala templist välja. Pole siis ime, et paar 
päeva hiljem hüüdis seesama rahvas:“Lööge see 
mees risti! Meie valik on vabadusvõitleja!“

Huvitava võrdlusena tuleb meelde lõik Mika 
Waltari ajalooromaanist „Riigi saladus,“ kus 
kirjanik kirjeldab Rooma kodaniku Marcuse 
ennastsalgavat teekonda Jeesuse elu ja ülestõusmise 
müsteeriumi tundmaõppimisel. Sündmused 
hakkasid kuju võtma Marcuse lahkumisel Marta, 
Maarja ning Laatsaruse kodust Betaania külast, 
kui ta kuulis teeveerel ühtlast rütmilist kopsimist. 
Näinud seal küürutamas pimedat meest, otsustas 
ta hädalist aidata ning talutas ta Jeruusalemma 
väravateni. Kui tee peal juttu tuli just äsja risti 
löödud juutide kuningast, Jeesusest, kes paasanädala 
alguses Jeruusalemma rahva hõisete saatel eesli 
seljas sisse ratsutas, moondus pimeda mehe nägu 
tigedaks. Mika Waltari on mehe suhu pannud 
vihast vahutavad sõnad: „Tookord varahommikul 
võeti ka mind teiste sekka hüüdma: löö risti, löö 
risti. Roomlane ju kõhkles tema süüdimõistmises, 
sest ei tunne meie seadusi ja vaid rõõmustab, kui 
templit ja Jumalat häbistatakse. Meie, hea 
kuulsusega kerjused kõik, oleme sõltuvad templist 
ja korravalvest. Seepärast korjati meid rutuga 
templi eest ja väravate juurest kaasa teiste sekka 
karjuma. Täitsa tõsi, ma ise olin kohal, kui hüüti 
Barabase pärast. Barabas oli Jeesuse kõrval süütu. 
Ta ei olnud ju midagi muud teinud kui ühe roomlase 
tapnud.“ 1

Kummalisel kombel oli sel teisel vabadusvõitlejal 
väga ebaharilik nimi: Jeesus Bar–abbas. See 
tähendab „Jeesus, Isa Poeg.“ Tol päeval seisis kohtu 
all kaks meest, mõlemal nimeks Jeesus, Isa Poeg. 
Pilaatus küsis: “Kumma Jeesuse, Isa Poja te valite?“ 
„Mehe, kes ei võitle teie eest, või selle, kes võitleb?“ 
Rahvas vastas: “Valime võitleja!“ Saate aru, mis 
toimus? Rahvas oli sügavalt pettunud, nähes Teda 
(Jeesust) ratsutamas eesli seljas ja nuhtlemas juute, 

Ole väga rõõmus, Siioni tütar,
hõiska, Jeruusalemma tütar!
Vaata, sulle tuleb sinu kuningas,
õiglane ja aitaja. Tema on alandlik
ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. 
(Sakarja 9: 9)

Jõulueesel

1 WALTARI, Mika. „Riigi saladus.“
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mitte roomlasi. Kui tekitad rahvahulgale pettumuse, 
pöördub see kiiresti su vastu. Kui sa ei anna rahvale 
seda, mida ta tahab ning ei vasta rahva ootustele, 
satud otsejoones pahandustesse. Seetõttu Jeesus 
löödigi risti vaid paar päeva pärast seda, kui Teda 
oli palmiokste ja „Hoosianna!“ – hüüdega 
tervitatud. „Lõpuks ometi tuleb Ta võitlema meie 
vabaduse eest!“ Ja Ta tulebki hobusel ratsutades 
Iisraeli vabastama, kuid mitte veel. Selline siis oli 
väike osa pildist. On öeldud, et Ta toob õigluse ja 
rahu, shalom- harmoonia ning et Ta valitseb merest 
mereni.

Muide, üks kummaline ajalooline vigur. Kanadat 
nimetatakse Kanada dominiooniks. Teate, miks? 
Sellesama Sakarja raamatu salmi tõttu: see maa 
ulatub Atlandi ookeanist Vaikse ookeanini. 
„Dominioon“ ehk valitsusala merest mereni —
ainus maa maailmas, mis sellist nime kannab. Tõsi, 
suur lõunanaaber on seda ka, USA nimelt. Vaevalt 
et Sakarja pidas silmas Kanadat või Ameerika 
Ühendriike. Ta kuulutas ette Jeesust, kes valitseb 
merest mereni. Siin on nii otsene ehk füüsiline ja 
tähenduslik ehk pildiline pool omavahel põimunud.

Mõne tähtsa isiku või suurriigi kohta võib tähele 
panna, et keegi on hästi pikalt valitsenud või 
impeeriumi piirid on kaua kindlana püsinud. 
Näitena meenuvad kaks suurt meest, kes küll 
vastasrinnas tegutsesid — Helmuth Kohl Saksa 
Föderatiivse Vabariigi kantslerina ning Leonid Bre 
nev Nõukogudue Liidu Kommunistliku Partei 
peasekretärina —, mõlema mehe särav täht 
valitsusjuhina kestis 18 aastat. Praegu ühe maailma 
vanima monarhia esindaja kuninganna Elsabeth 
on trooni hoidnud juba 60 aastat.

Nüüd üks lähem sündmus. Kuuba kommunistliku 
re iimi looja ja sümbol Fidel Castro on surnud, 
teatas tema vend Kuuba president Raul Castro riigi 
meedias 25.novembril 2016.a. Castro oli surres 90 
aastat vana. Ta oli Kuuba autoritaarne valitseja ligi 
50 aastat alates kommunistlikust võimupöördest 
1959. aastal. 2008. aastal loovutas Castro riigi 
juhtimise vennale. Fidel Alejandro Castro Ruz 
sündis 13. augustil 1926 Kuubal jõukas maaomanike 
peres ja õppis õigusteadust. Ülikooli ajal hakkas ta 

vasakpoolsena osalema poliitikas ning pärast 
diktaator Fulgencio Batista võimuletulekut üritas 
teda advokaadina kohtus hageda. Selle 
ebaõnnestudes lõi ta mõttekaaslastega grupi, kelle 
eesmärgiks oli relvastatud riigipööre. Pärast paari 
ebaõnnestunud katset riigipööre õnnestus ning 
Castrost sai noores eas üks maailma värvikamaid 
riigipäid, kes vastandus jõuliselt USA-le ning tegi 
tihedat koostööd Nõukogude Liiduga. 1960 riigistas 
ta kõik ettevõtted ja suuremad varad riigis, mis tõi 
kaasa majandusembargo. Teisitimõtlejaid kiusas 
re iim karmilt taga neid tappes, vangistades ja 
piinates.

Järelehüüetes maailma eri paikadest kostab endise 
Kuuba juhi kohta vastakaid mälestusi, kus ühine 
joon tundub siiski olevat näha 11–miljonilise 
elanikkonnaga saareriiki paremas tulevikus. Noore 
advokaadina tugines tema algne filosoofia Kuuba 
kangelase Jose Marti filosoofilisele arusaamale, mis 
seisnes selles, et väike Taavet peab suurele Koljatile 
vastu saama ja väiksel rahval on õigus ennast 
kaitsta. Hiljem ta võttis omaks selles suurriikide 
kempluses kommunistliku doktriini. Suure Koljati 
all mõeldi muidugi Ameerika Ühendriike ja Taaveti 
all saareriiki Kuubat.

Praegu püütakse Kuubas kaotatu tagasi teha, kus 
üritatakse uuesti tagasi minna kapitalistlikule 
arengusuunale, mis domineeris Kuubal aastani 
1959. Selline poolesajandiline periood saab ka 
tulevikus olema omamoodi õpikuks paljudele, 
kuidas majandust on võimalik arendada raamatu 
järgi ning kuidas on ka teisi mudeleid, kuidas elada. 
Millal saab otsa üks aeg ja millal algab teine, 
arvatavasti parem aeg? Need küsimused ei lõpe 
kunagi.

Maailma poliitikuid ning majandusmehi hoiab 
põnevil Brexit’ist lähtuvad sündmused, Ameerika 
vastvalitud presidendi tulevikku mõjutada võivad 
otsused ning Hiina sõjalise võimekuse kasv Kaug–
Idas. Niisuguses võistujooksmises vaevalt jõulueeslit 
tähele pannakse.

Iisraeli üle 2000-aastane ajalugu Aabrahamist 
Jeesuseni jaguneb selgelt 500-aastasteks 
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perioodideks. Esimesed 500 aastat 2000-1500 eKr 
juhtisid rahvast patriarhid Aabraham, Iisak, Jaakob 
ja Joosep. Järgmised 500 aastat 1500-1000 eKr 
juhtisid rahvast prohvetid Moosesest Saamuelini. 
Aastast 1000-500 eKr olid juhtideks kuningad ehk 
printsid. Aga aastast 500 eKr juhtisid rahvast 
preestrid. Jumal oli andnud rahvale proovida kõiki 
valitsusvorme, mis kõik paraku ka ebaõnnestusid.

Oli vaja ühte juhti, kes koondaks endas kõik need 
ametid. Ja siis tuli Jeesus. Näete, kuidas Vana 
Testament valmistab rahvast ette õige juhi tulekuks, 
andes esmalt patriarhid, isakujud; siis Jumala sõna 
kõnelevad prohvetid; siis kuningad, kes valitsesid 
troonil; ja lõpuks preestrid, kes palvetasid rahva 
eest. Kuid poliitilise lahenduse uskujate pettumuseks 
tuli seesama kuningas–preester–prohvet Jeesus 
Jeruusalemma eesli, mitte hobuse seljas. Eesel on 
tuttav küll põikpäise looma võrdkujuna, kuid samas 
ka kuulekas pakkide kandja käänulistel ja pikkadel 
mägiteedel. Eesliga ei võitle lahinguväljal, kuid 

kaubanduses saavutab edu. Eesel on rahuvalmiduse 
sümbol.

Kodurahu ettekuulutav sündmus kohtas karjaseid 
ning Hommikumaa tarkasid Petlemma 
koobaslaudas, kus Maarja–Joosep Petlemmas varju 
leidsid. Seesama sündmus teretab hilisemal ajal 
iga lugejat Piibli lehekülgedel. Kuigi ajaloos on 
igasuguseid valitsusvorme proovitud, ideede nimel 
üksteist hävitavalt tapetud, igatseb inimsüda siiski 
ainult ühte valitsuse laadi — rahu. Seepärast ei saa 
olla kaunimat kui prohvet Jesaja hüüatus, mida 
jõuluajal Jeesusele kiites laulame: „Üks laps on 
meile sündinud, üks Poeg on meile antud, kelle 
õlal on Ta valitsus, ja Temale pannakse nimi: Imelik, 
Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst.“ 
... (Jes. 9,5)

Algur Kaerma
Vancouveri Peetri koguduse õpetaja 

26.november 2016

Kuu see vaatab taevast alla 
lumi katnud musta mulla. 
Õhtu vaikus varjab ilma 
ainult kirik paitab silma. 
Kirikkell nii õrnalt kaikus 
üle ilma rahu, vaikus. 
Säravad seal küünlatuled 
rahu siis kui silmad suled. 
Mõttes rändad Petlemma 
seal kus sündis Päästija.

    L.

Jõulu õhtu

Jaan Saar, saargraafika.ee
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EESTI KIRIK 6520 Oak Street, Vancouver BC, V6P 3Z2  tel: 604-263-1802  

VANCOUVERI PEETRI KOGUDUSE
TEATED

DETSEMBER - JÕULUKUU 2016
Pühapäeval, 04. detsembril kell 11.00 II Advendi jumalateenistus ilma armulauata
Pühapäeval, 11. detsembril kell 11.00 III Advendi jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval,  18. detsembril kell 11.00 IV Advendi oikumeeniline jumalateenistus
      Jutlustab pastor Eenok Palm
      Järgneb Peetri koguduse ja Baptisti koguduse   
      jõululõuna Meie Kodu saalis.
      Kaastegev segakoor 'Läänetuul'
Laupäeval, 24. detsembril kell 16.00 PÜHA JÕULUÕHTU jumalateenistus

 Pühapäeval, 25. detsembril   JUMALATEENISTUST EI TOIMU

      
JAANUAR - NÄÄRIKUU 2017

Pühapäeval, 01. jaanuaril kell 11.00 Uue-aasta armulauaga jumalateenistus
 Jaanuaris toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00
 Armulauaga teenistused 1. ja 15. jaanuaril kell 11.00

TÄHELEPANU!
Pühapäeval, 29. jaanuaril kell 13.00 Peale jumalateenistust koguduse 
      peakoosolek

VEEBRUAR - KÜÜNLAKUU 2017
Veebruaris toimuvad jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Armulauaga teenistused 05. ja 19. veebruaril kell 11.00
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva jumalateenistus 24. veebruaril kell 11.00

Kauneid jõulupühi! Head uut aastat!
Soovib teile õpetaja ja Peetri koguduse nõukogu

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

Abi: Armas Kivisild - tel: 604-987-9418
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ESTONIAN UNITED BAPTIST CHURCH OF VANCOUVER
VANCOUVERI EESTI ÜHENDATUD BAPTISTI KOGUDUS

1645 North Grandview Highway, Vancouver
Pastor rev EENOK PALM; tel: 604-436-0344

JÕULUOOTUS ja JÕULUD 2016

Pühapäeval, 27. novemberil, 1. Advent  Jumalateenistus kell 2 p.l.
       Advendiküünla süütamine

Pühapäeval,  4. detsembril, 2. Advent  Jumalateenistus kell 2 p.l.
       Leivamurdmine

Pühapäeval, 11. detsembril, 3. Advent  Jumalateenistus kell 2 p.l.

Esmaspäeval, 12. detsembril    Naisringi jõuluõhtu kell 7 p.l.

Pühapäeval, 18. detsembril, 4. Advent  Ühine jumalateenistus koos Peetri
       kogudusega kell 11 - 6520 Oak Street
       järgneb jõululõuna all saalis ja
       jõululaulude laulmine.

JÕULUPÄEVAL, 24. detsembril   Jumalateenistus kell 1 p.l.

Pühapäeval, 25. detsembril, 1. Jõulupüha  Jumalateenistust kirikus ei ole

Pühapäeval,  1. jaanuaril, UUSAASTA  Jumalateenistus kell 2 p.l.
       Leivamurdmine
       Kohvilaud allsaalis

“Ja Siimeon õnnistas neid ja ütles Maarjale, Tema emale: “Vaata, seesinane on seatud 
langemiseks ja tõusmiseks paljudele ... “ (Luuka 2:34)

Õnnistatud Jeesuse Kristuse sündimise pühi!

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

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

    Laupäeval, 24.detsembril, kell 14:00 – Jõuluõhtu jumalateenistus.

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

 * Kõik teretulnud *
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Kanada ja USA läänerannikul Vancouveri 
ümbruskonna ja NW Washingtoni eestlastel on 
olnud võimalus alates 1962. aasta veebruarist igal 
pühapäeval kuulata Blaine Washingtonis asuva 
raadiojaama KARI − 550 Khz kaudu eestikeelseid 
raadiosaateid.

„Kodukiriku“ saate tegijate sooviks ja palveks oli 
võimaldada kõigile kaasmaalastele, kes ka kaugemal 
elavad, regulaarselt siin võõrsil oma emakeeles 
Jumala sõna kuulata.

Saadete peaorganiseerijad olid, lisaks alustajale ja 
peatoimetajale pastor Endel Meiusile, Paul Lepik, 
Arnold Erisalu, Wulfi Lige, pastor Valter Jääger jt.

Kodukiriku raadiostuudio ja kirik valmisid ja avati 
10. juulil 1966. Saateid toimetasid pastor Endel 
Meiusi ja pastor Erich Tõkke, hiljem pikemat aega 
ka Paul ja Erli Lepik. Helitehnikud olid Heiki 
Oyamaa, Peter Jääger ja Heino Nõmm.

Jutlustanud on „Kodukiriku“ saadetes peamiselt 
baptisti ja teiste eesti vabakoguduste jutlustajad, 
evangelistid ja pastorid, aga ka luteri kirikuõpetajad. 

Eestikeelne vaimulik raadiosaade „Kodukirik“

Algaastail sisustasid neid saateid ainult väliseestlased 
nii Kanadast, Ameerikast, Austraaliast kui ka 
mitmelt poolt Euroopa maadest koos rohkearvuliste 
solistide, laulukooride ning mitmekesiste 
ansamblitega. Kuulsime ka Vancouveri soliste ja 
laulukoore, kaasa arvatud Kodukiriku Raadiokoori.

Peale Eesti taasvabanemist 1991. aastal toimetas 
Endel Meiusi jälle „Kodukiriku“ saateid. Seekord 
Denveri stuudios Colorados Tallinna, Tartu ja 
Kuressaare Pereraadio heliülekannetest. Kodukirik 
on ka majanduslikult toetanud vaimulikku tööd 
Kodu-Eestis.

„Kodukiriku“ saated lõppesid 2016. aastal Eesti 
Vabariigi aastapäeva saatega. Arvatavasti on 
„Kodukirik“ olnud üks vanemaid eestikeelseid 
raadiosaateid kogu maailmas.

Oleme ülimalt tänulikud Jumalale ja kõigile 
kaastöölistele, et siin võõrsil olles 54 aasta jooksul 
on meil olnud võimalus kuulda vaimulikku 
raadiosaadet meie armsas emakeeles.

Erli Lepik
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dances. Thanks to the unmitigated determination 
and high spirits of the group, along with Rauno’s 
masterful teaching and professional demeanor, the 
practices were a complete success for everyone 
involved. Koidik and Kilplased continue to hone 
these new folkdances and look forward to 
performing them for the community in the coming 
year. 

Paul Kõvamees

VES’I Mardipäeva pidu 
toimus 12 novembril 
Meie Kodus. Sellel aastal 
oli meil segakoori laulu 
esinemine, rahvatants, 
laste käsitöö ring ja 
smorgasbörg suupisted 
mis kattis lauda. 
Ko s t ü ü m i d  o l i d 
muljetavaldava teemadel 
näiteks Wizard of Oz ja 
Mary Poppins. Sealhulgas 
k a  v i i k i n g u d , 
kuningannad, ja mardisandid! Terve õhtu oli 
mõnus, ja igas vanuses külalisi olid kohal. Laulu 
hääled täitsid saali ja rühmatants tõi kokku uusi 
ja kogenud tansjad; pealtvaatatel naerusuud  - 
loodame teid seal näha tuleval aastal!
 

MARDIPÄEVA PIDU

The Mardipäeva festivities 
were hosted on November 
12th at Meie Kodu. This year 
we had a broad array of 
creative costumes representing 
the cast of the Wizard of Oz, 
Mary Poppins, Vikings, 
royalty, entertainment and of 
course the requisite 
'mardisandid'! The evening 
was full of good stories, music, 
dancing. The group folk 
dancing brought together 

seasoned dancers and those who joined in just for 
the fun. With everyone together our multi-
generational guests lead the way with song and 
friendship –we look forward to seeing you there 
next year!

Merike Kolga

EESTI RAHVATANTSUJUHT
Visiting Folk Dance Instructor & Choreographer from Estonia, Rauno Zubko

The beginning of October was a very busy, but also 
a very special time for our folk dance groups Koidik, 
Kiivitajad and Kilplased. In advance of next 
summers Lääneranniku Eesti Päevad in Los 
Angeles, the famous Estonian folk dance instructor 
Rauno Zubko travelled to Portland and Vancouver 
in order to teach a new repertoire of dances to the 
respective groups. Rauno has played a key role in 
organizing and choreographing many Tantsupidu 
festivals in Estonia, while also acting as the 
director for Rahvatantsuselts Pääsuke in 
Tallinn. His passions is not only seen in folk 
dance, but also in contemporary dance where 
he is manager of the annual Hiiumaa 
Tantsufestival.

Over the course of a week the Vancouver 
dancers were put through a very intensive 
practice schedule in which they learned three 
new mixed group dances, and two new women’s 
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Baltic pick-up, or Scandinavian basket-weave, 
which is the most commonly used in Europe.

Participants were provided with all supplies, a 
14-page instruction hand-out to take home, and 
six various belt patterns from Estonia, Latvia and 
Lithuania to start with.

On Saturday and Sunday October 1st & 2nd, a 
group of 25 participants took part in a nordic/
baltic belt weaving workshop at "Meie Kodu" 
with instructor Katrin Kozevnikov MacLean 
and helper Tom Vesik. We had a healthy turn-
out with Estonians, Lithuanians and Latvians 
from both Canada and the U.S. in attendance.

Katrin MacLean is a crafts artist from 
Quesnel, B.C. with an Estonian 
background, and started weaving some 
10 years ago. Shortly after attending 
Whistler LEP in 2015 she and I started 
discussing the idea and logistics of a 
holding a belt weaving workshop in 
Vancouver. With some dedication and 
also the support of the Vancouver Estonian 
Society, the workshop came to fruition 
and a year later Katrin made the 7 hour 
drive from Quesnel to Vancouver to teach 
her first belt weaving class. She taught the 
class a form of weaving known as the 

Baltic Canadians & Americans learn traditional belt weaving skills

Front row (L-R): Rita, Ingrid S., Silvi, Karin, Ingrid R.
2nd row (L-R): Irene, Epp, Katrina, Laila, Ilze, Mari, Laine, Tonya, Marina

3rd row (L-R): Tom, Anne, Kaili, Vince, Egle, Austina, Geni (Missing: Katrin, Birute, Maye, Kristen)

Katrin MacLean demonstrates

photo: Birute Macijauskas
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Students learned how to read a 
draft, how to warp a draft/
pattern, how to create heddles 
and to start the pick-up weaving 
method. It was 2 days of 
meticulous work and for a few 
of us our excitement and 
enthusiasm for learning turned 
to frustration when it was 
discovered that one small mistake 
in the set-up of our warp, meant 
going back to correct it before 
we could move on to the next 
step.

Despite some of these formidable setbacks and 
having to try over and over a number of times, the 
weekend was a lot of fun and the tedious work 
became quite meditative. It was gratifying once 
one step was finally completed or mastered and 
one could move on to the next. My hands & fingers 
felt awkward and nervous each time I started a new 
step but soon the repetition and muscle memory 
started to kick in.

We had a very good mix of Baltic backgrounds and 
even though the languages we represent are 

different, there was a natural and 
easy familiarity felt because of 
our common cultural and 
geographical connection.

A very heartfelt thank-you goes 
out to all the students who took 
part in the weekend and who 
travelled from as far as San 
Fransisco to participate! Thank 
you to Katrin MacLean for her 
teaching and preparation and 
also a special thank you to Tom 
Vesik who stepped in last minute 

to assist Katrin after an injury put her right hand 
in a plaster cast just one week prior to class. A suur 
aitäh to the Vancouver Estonian Society for their 
support and for supplying coffee and refreshments. 
Also, a suur aitäh to the Church Foundation and 
St. Peter’s Lutheran congregation for allowing us 
to share the hall during Church service on the 
Sunday morning/afternoon.

Ingrid Soide

Reading a draft
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Õpime eesti keelt!

14. oktoobrist kuni 26. novembrini toimusid Meie Kodus Vancouveri Eesti Seltsi ja 
Eesti Kultuuriministeeriumi ühisettevõtmisena korraldatud eesti keele kursused. 
Keeletundides osales ligi nelikümmend inimest.

Kohtumine - encounter - is a strong driving 
force. The young enthusiastic people of 
Vancouver meeting the officials of 
Kultuuriministeerium at Lääneranniku Eesti 
Päevad in the Summer of 2015, sounded so 
convinced in their wish for structured language 
classes that they brought the whole project 
alive.

It’s a powerful statement if one says Ma tahan… 
I want… Things start to happen. 

Second language learning is not about 
teaching. It is all about saying Ma tahan… 
and working towards your goals. Nobody 
can teach you anything if you don’t have the 
urge to learn it. 

As a teacher it's easy for me to say: The best 
learners of Estonian in the world are in 
Vancouver! Vancouveris on maailma 
parimad eesti keele õppijad! I’m not 
exaggerating. There’s a strong drive of „ma 
tahan“ in them. So for me the task was just 
to set the stage and show some ways.

Kuus nädalat, six weeks is a limited 
time to see the results as the second 
language skill is like a tree that grows 
slowly. Yet the seeds are sown and some 
fresh green is showing. So there’s Spring 
in the air in spite of the Winter rains. 
Õhus on kevadet! 

Õpi veel natuke eesti keelt. Ja siis veel 
natuke. Iga päev natuke. Õpi iga päev 
natuke eesti keelt!

Leelo Kingisepp, eesti keele õpetaja
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Lugupeetud Kõrveküla Põhikooli direktor 
härra Andres Jõgar!

Tänan Teid kutse eest osaleda Kõrveküla Põhikooli 
250. aastapäeva tähistamisel, et meenutada 
minevikku, rääkida olevikust ning unistada 
tulevikust.

Kõigepealt mõni sõna minevikust. Astusin 
Kõrveküla algkooli 1. klassi õppima 1946. aastal. 
Lõpetasin Kõrveküla 7-klassilise kooli 1953. aasta 
kevadel. Minu kooliajal olid kooli direktoriteks 
Alviine Ress 1946-1949, Elmi Tomasson 1949-1953 
ja Aino Kask 1953-1958. Alustasin kooliskäimist 
Miina Härma sünnikodus, st vanas koolimajas. 
Siis jätkasin õppimist Kalja talusse rajatud klassides. 
Lõpetasin kooli endise Tartu vallamaja varemetele 
ehitatud koolimjas, st uues majas. 

Mul on Kõrveküla kooli õpetatajatest, õpilastest ja 
töötajatest jäänud head mälestused, kuigi minu 
kooliskäimise ajal olid NSV Liidu poolt okupeeritud 
ja annekteeritud Eestil rasked ajad. 

Minul on meelde jäänud, et 1. klassi õpilasena 
lugesin mingi punase propagandaürituse raames 
kooli ees omal initsiatiivil keelatud eestimeelse 
luuletuse. Õpetajad olid kohkunud , aga mind ei 
antud üles ning Siberi sõit jäi ära. 

Tuli üle elada mitmeid küüditamisi. Meie kooli 
puudutas mõningal määral ingerisoomlaste 
küüditamine. Kohutavad mälestused on 1949. aasta 
märtsiküüditamisest, kus üle 20 000 inimese 
küüditati Venemaale, peamiselt naised, lapsed ja 
vanurid. Meie klassist küüditati Jaan Ploom. Ta 
tuli tagasi, aga tema vanaisa suri nälga. Ta andis 
oma leivapalukesed lastele, et lapsi näljasurmast 
päästa. 

Pärast märtsiküüditamist algas kiiresti massiline 
sundkollektiviseerimine. 1951. aastal tabas 
Kõrveküla kooli viimane küüditamine – kolm õde 
Siliksaart viidi Venemaale.

Mälestusi õpetajatest
Õpetaja Emmi Sild tuli klassi ja ütles, et nagu te 
teate, olen ma saksa keele õpetaja. Aga Tallinnast 
tuli korraldus, et peab inglise keelt õpetama. Ta 
küsis:“Kas olete nõus, et hakkame koos inglise keelt 
õppima?“ „Nõus muidugi,“ oli õpilaste vastus. 

1949. aastal küüditatud Jaan Ploom oli minu 
pinginaaber. Tegin kaasõpilastele ettepaneku, et 
kuni suvise koolivaheajani keegi minu kõrvale ei 
istu. Õpilased olid nõus. Direktor Elmi Tomasson 
küll algul pahandas, aga suhtus mõistvalt minu 
käitumisse. 

Minul koolis tunnistusel kahtesid polnud. Tekkisid 
aga probleemid vene keelega. Ema kutsus vene 
keele õpetaja Karl Rüütli meile Univere tallu 
järeleaitamistundi andma. Karl Rüütli oli koolis 
väga ettevaatlik, aga meie kodus muutus ta 
avameelseks. Ta oli väga eestimeelne vanahärra. 
Tema, minu ema Linda, vanaema Marie ja mina 
ajasime terve päeva poliitikast juttu. Kui läks juba 
pimedaks, siis õpetaja Rüütli ütles, et peab koju 
minema. Muidu hakkab ta naine muretsema, sest 
kardab, et mees on NKVD poolt vangi pandud. 
Õues ta küsis:“Miks ma siia õieti tulin?“ Minu ema 
selgitas, et Ennul on vene keelega probleemid. 
Koolis ütles Karl Rüütli mulle nii, et keegi ei 
kuulnud: “Enn, mulle tundub, et sul on kavas Eesti 
eest võidelda. Selles võitluses on kindlasti vene keelt 
vaja. Võta hakka vene keelt õppima!“ Ma hakkasingi 
õppima ja tegin 1953. aasta lõpueksami viiele. Minu 
edasine elu tõestas, et vene keelt oli tõesti vaja. 

Minu elu esimeseks ja tõsiseks poliitiliseks 
võitluseks ja võiduks kujunes 1952.-1953. kooliaasta. 
Klassijuhataja Vaike Tõniste-Laarina eestvedamisel 
hakati  mind suunama komsomoli 
(noorkommunistiks). Keeldusin. Mind pandi 
suurel vahetunnil nurka seisma, klassijuhtaja jättis 
mind korduvalt peale tunde. Ma jäin enesele 
kindlaks ja ei astunud komsomoli. Ma tundsin 
tookord, et enamik õpilasi ja õpetajaid toetasid 
mind moraalselt. 

Enn Tarto mälestused Kõrveküla Põhikoolist
www.tartumemento.ee
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aastal sinimustvalge lipp. Lipu heiskas 9. klassi 
õpilane Paul Saar, lipu valmistasid Viive Täpsi, Leili 
Pool ja Aino Viljapuu. 

Austatud Kõrveküla Põhikooli 250. aastapäeva 
tähistamisest osavõtjad, Kõrveküla Põhikooli 
direktor Andres Jõgar, lugupeetud Tartu 
vallavalitsuse esindajad, endised ja praegused 
õpetajad ja töötajad, õpilased, külalised Eestist ja 
välismaalt, vilistlased! Daamid ja härrad!

Kõrveküla kool elab ja areneb ning annab jätkuvalt 
oma panuse, et Eesti riik, eesti keel ja meel püsiksid. 

Austusega
Enn Tarto
vilistlane 

15. oktoobril 2016. aastal

Kõrveküla koolist on meelde jäänud üks minu elu 
õnnelikumaid päevi. 1953. aasta kevadel suri ajaloo 
suurim timukas Jossif Stalin. Koolis viidi läbi 
leinamiiting, enamik õpetajaid ja õpilasi olid 
õnnelikud. Meie ja meie vanemad lootsid, et kõige 
hullemad punaterrori ajad on möödas. 

Õpetajatest mäletan matemaatikaõpetajat Ülo 
Kaiot. Ta oli väga hea õpetaja. Tublid olid Edgar 
Toots ja Nora Toots. Minusse ja minu emasse, kui 
ma vangis olin, suhtusid väga hästi Leida Koorits, 
Maime Karlson, Maie Kaljund-Simuland-Villiko, 
Asta Meister ja Elmar Meister. 

Mul on hea meel, et Kõrveküla Põhikool on välja 
andnud almanahhe. Esimene ilmus 1996. aastal, 
teine 2001 ja kolmas 2006. aastal. 

Kõrveküla kooli minevikku käsitledes ei tohi 
unustada, et kooli rõdul lehvis 24. veebruaril 1979. 

Our local culture is both rich and 
full of talent. Inclusive of folk 
dancing, choirs and activities, 
which most recently included belt 
weaving and Estonian language 
lessons, it’s something we are 
fortunate to enjoy. In October we 
were also connected to local 
theater. The production of 'The 
Concierge of Vancouver' featuring 
a very theatrically talented Art 
Kitching  played at Studio 1398 on 
Granville Island. The story was a 
dynamic blend of the career role 
of a concierge, his affiliation to a 
foundation and the Vancouver 

housing crisis. It was a very enjoyable production 
and something to keep us focused on local issues.

Merike Kolga

Meil on rikkas kultuur milles Eesti 
Selts tegutseb Vancouveris. 
Rahvatants, kooris laulmine ja 
hiljuti ka eesti keele ja vöö põimimis 
klassid. Oktoobrikuus oli meil osa 
võtt professional teatri esinemisel. 
Tuntud näitleja Art Kitching näitles 
Concierge of Vancouveris 
ettendusesel juhtiv osa. Jutt oli 
uksevalvaja elukutse, müügikavaga 
ja Vancouveri eluasemekriisist. 
Esinäitleja oli ka muuja, ja 
sihtasutuse asutaja..  See 
dunaalimine roll demonstreeris 
Art’i näitlemis talenti. Consierge 
of Vancouver mängis Granville 
Island’i Studio 1398 teatris. 

Teatri Uudis / Theater 
THE CONCIERGE OF VANCOUVER

Arthur Kitching, photo: Alex Bischoff
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MU SÜDA ON MÄGEDES

Robert Burns (25. jaanuar 1759 – 21. juuli 1796) 
oli šoti luuletaja, Šotimaa rahvuspoeet

Mu süda on mägedes, mägedes veel, 
mul mägede poole käib mõte ja meel; 

metskitsi ja põtru kütin ma seal, 
ükskõik kuhu ise ka rändaksin eal. 

Nüüd hüvasti, põhjamaa, hüvasti, mäed, 
kus murdmatut vaprust ja väärikust näed! 
Ükskõik, kuhu retleks või ekslekski samm, 

mu mägismaa kõigest on lähedam.

Nüüd hüvasti, mäetipud lumes ja jääs, 
nüüd hüvasti, orulamm päikese käes, 

nüüd hüvasti, metsad ja järsakad teed, 
nüüd hüvasti, mägijõe tormavad veed! 

Mu süda on mägedes, mägedes veel, 
mul mägede poole käib mõte ja meel; 

metskitsi ja põtru kütin ma seal, 
ükskõik kuhu ise ka rändaksin eal.

Eesti Šoti Kultuuriseltsil on olnud kaua unistus anda välja maailmakuulsa šoti luuletaja ja rahvuslauliku 
Robert Burnsi laulude eestikeelne plaat. Neid võiks olla tegelikult lausa 12 plaati, sest tema kogutud ja 
kohandatud rahvalaule ja omaloomingut on kokku rohkem kui 500 laulu, kuid algus seegi.

Loodusrahvana on eestlane end priiusepüüdlustes ikka šotlastega hingesugulastena tundnud, nii ei tundu 
tema luuletused pelgalt Šotimaale iseloomulikud, vaid on ka Eestimaal väga lähedased ja mõistetavad (üdini 
üldinimlik on tema luule nagunii).

Temast kõnelevas Vikerraadio saates on suurepärane iseloomustus: „Adra tagant võrsunud laulik, kes üle 
kõige hindas lihtsaid, töökaid inimesi ja neist sellise soojuse ning poeetilise lennukusega kõneles, laulis end 
ka jäävalt rahva südamesse...“

Sellise luuletaja laulud tahaksime nüüd eesti keeles plaadile jäädvustada ning Burnsi sünniaastapäeva paiku 
plaadi välja anda. Oleme projektiga just sealmaal, et valitud on plaaditäis Burnsi laule (sealhulgas mõned, 
mis hr Kullo Vende just selle plaadiprojekti jaoks eesti keelde tõlkinud) ning need ootavad salvestamist. 
Plaadiprojektis osalevad muusikud Ilona Aasvere, Peeter Rebane ja Tiit Kikas, vajadusel kaasatakse erinevatesse 
lugudesse teisi professionaalseid muusikuid ning lauljaid.
Selle plaadi teeb huvitavaks ja kordumatuks just see, et lood saavad kõik uued ja omanäolised arranžeeringud, 
sellega saab nendesse lugudesse omajagu ka eesti kultuuri ja neil saab olema oma elu ja hing.

Palun anna plaadile hoogu ja võta vastu meie tänu ning kõike muud, mida meil on pakkuda. Veel informatsioon 
leiad meie leheküljest.

Eike Urke
Eesti Šoti Kultuuriselts 

Tallinn 
www.kultuuriselts.ee
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UUSI RAAMATUID

TSAARI OHVITSER  Richard Roht - Tartu 2016, Ilmamaa

Teoses «Tsaari ohvitser» (ilmus esmakordselt 1935) alustab Roht oma mälestusi tagasivaatega 
viimastesse kooliaastatesse – lõpetamata jäänud reaalkooli- ja tehnikumiaastatesse, kuna 
kirjanduslik tegevus võttis enamuse ajast.

VÕIDUKAD EESTLASED  Mati Õun, Hanno Ojala - Tallinn 2016, Ajakirjade Kirjastus

Lisaks vabadussõjale ja 1941. aasta suvesõjale on eestlastel olnud hulk võidukaid lahinguid, alates 
aegade hämarusse vajunud muinasajast, edasi muistse vabadusvõitluse ajal, Jüriöö ülestõusus, 
Liivi sõjas ...

MÄLESTUSTE PORTFELL  Eri Klas - Tallinn 2016, SA Eesti Rahvuskultuuri Fond

Raamatus avaldatud lugude diktofoni lugemist alustas Eri Klas 2015. aasta augustis, kui raske 
haigus tundus taanduvat ning taas oli tahtmist teha tulevikuplaane. “Raamatu pealkirjaks saab 
“Mälestuste portfell”,” teatas ta Läänemaal Herjavas vanade õunapuude all istudes. “See raamat 
ärgu jutustagu minu elust, vaid minu armastusest elu vastu.”

VÕITLUS ELLUJÄÄMISE EEST  Julia Klaar - Tallinn 2010, Kirjastus Aade

Eks-vancouverlase Matti Klaari ema Julia oli üks neist, kes 1944. aasta septembris Eestist põgenes. 
Tema otsuse ja teekonna erakordsus seisnes selles, et võitlust ellujäämise eest pidi ta pidama mitte 
ainult enda, vaid ka oma viie lapse nimel, kellest vanim oli kolmteist ja noorim kolm aastat vana.

VALGUST TABATUD  Artur Erich - Tallinn 2009, Canopus

Romaan käsitleb nelja õe ja nende perekondade kirjut elusaatust möödunud sajandi 
kuuekümnendatel aastatel, kuhu ulatuvad ikka veel minevikumõjud ning kunagiste kannatuste 
varjud.

NOORKUUHOMMIK-NEW MOON MORNING  Kristiina Ehin - Tallinn 2007, Kirjastus Huma

Eesti ja inglise keeles. Kristiina Ehini luule hõlmab sajandeid, aastatuhandeid – see on ühtaegu 
moodne ja ürgne. English translation: Ilmar Lehtpere.

VÄNDRA  Enn Raudsepp - Woodsville 2017, Lakeshore Press

The horrors of the Eastern Front crossed Estonia twice, first with the Germans pushing the Soviet 
Red Army to it limits, and then, in a reversal of fortunes, the Red Army decimating the German 
forces. Ordinary people who lived during these years in Estonia were faced with many choices 
such as cooperation with the Soviets, assistance to the Germans, or fighting both occupiers with 
the hope of regaining freedom for Estonia.

VES Raamatukogu teated
Raamatukogu on avatud pühapäeviti 12.00-13.00 ja Pensionäride Ühingu koosviibimistel iga teisel kolmapäeval 11.30-12.30. 
(Kokkuleppega on võimalik teistel aegadel ka raamatukogu kasutada.)
Raamatukogu hooldajad: Mare Tutti 604-436-1942, Vello Püss 604-542-0223

*** Täname lahkeid raamatute annetajaid ***
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TEAS TANNER in Memoriam
November 6, 1931 – October 10, 2016

Teas Tanner was the director of the Estonian Archives Vancouver (EAV) and one of its founders.

The EAV grew out of the “Society for the Advancement of Estonian Studies” after Estonia regained its 
independence. For decades the expatriate community of Estonians in Vancouver had worked towards 
freedom for their homeland. Once independence was declared, their new focus slowly shifted to preserving 
the record of their history as settlers in British Columbia. Thus the 1990’s saw the already germinating ideas 
for the archives taking shape: community interest and support grew, materials were donated, the Estonian 
Ministry of Education encouraged the undertaking by granting some financial support, and professional 
archivists from Estonia were invited to work at EAV for short periods. Teas began to research other Estonian 
archives, especially the Estonian Archives in Lakewood, and he also attended the Baltic Heritage summer 
courses in Estonia in preparation for the formal establishment of EAV.

EAV is still a growing project, housing records of Estonian organizations and of individuals in Vancouver, 
as well as of films, audio tapes, slides, photos, arts and crafts. Teas showed selfless dedication and planning 
skills in the founding of the physical archives and its administration. We owe him a great debt of gratitude 
for this work.

Teas Tanner was born in Vändra, Estonia, but spent his boyhood in Pärnu. In 1944 he experienced the fateful 
escape to Sweden and in 1951 immigration to Canada. Already as a youth he felt a calling to service, admirably 
expressed in his activities as a scout leader. Scouting offered the young Estonian refugees in Sweden a positive 
venue for growth and development, and later on—in Toronto and Vancouver under Teas’ leadership—the 
same shared spiritual, cultural and patriotic aspirations continued. At the University of B.C. in the 1950s 
he found like-minded friends with similar backgrounds who joined the Estonian community of Vancouver. 
He participated in several organizations and projects, e.g. in the planning of the construction of the Estonian 
House and Church, in supporting the work of the Estonian Supplementary School, in serving the Vancouver 
Estonian Society and the League of Estonian Organizations on the West Coast, as a board member of the 
Society for the Advancement of Estonian Studies and Director of the Estonian Archives Vancouver, and 
finally he steered the Pensioners’ Club for many years. Teas helped to carry out such functions as 
Commemorations of the Deported, observances of Exodus from Home and celebrations of Estonian 
Independence Days. His respect for what the Estonian flag symbolizes was in his heart. Likewise, folkloric 
social events, especially the Midsummer celebrations with song and dance, benefitted from his good humour.

On the personal level, too, I knew Teas as a kind, dependable and gracious person. Family values were of 
utmost importance to him; many a time when someone needed to be absent because of family concerns, 
he would always understand, saying “family comes first”. His cherished wife of 60 years, Krista, son and 
daughter are the beneficiaries of this commitment.

Teas was a constructive person, a builder of character, a builder of organizations, a builder and planner of 
buildings. His quiet ways and strong support will always be remembered.

Juta Kõvamees Kitching, Vancouver, Nov. 15, 2016
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Eesti Arhiiv Vancouveris   ∙   Estonian Archives in Vancouver
c/o MEIE KODU, 6520 Oak St, Vancouver BC, V6P 3Z2

eav Meie arhiiv võtab healmeelel vastu ‘‘vanavara’’ teie endi ja 
teie vanemate elust–olust siin Kanada läänerannikul, et 
säilitada seda informatsiooni meie järeltulijatele meie 
eestlakonnast siin – ärge laske seda kaduma minna!

TEAS TANNER 
MÄLESTUS

Kui meie kaasteeline ja hea abiline Teas igaviku teele asus, jättis ta mitu tühja kohta. Eesti ühiskond Vancouveris 
teab hästi, kuidas ja kus ta pikki aastaid meile toeks oli. Aga ta töö ulatas kaugemale. Näiteks, Baltic Heritage 
Network palus kohe elulugu ja mälestussõnu.

Baltic Heritage Network toetab mitmel moel väljaspool Eestit loodud eestlaste arhiive, nende hulgas ka 
EESTI ARHIIV VANCOUVERIS/ESTONIAN ARCHIVES VANCOUVER (eav). Balther.net kaudu on eav 
loetelu kättesaadav internetilt ja võimaldab huvilisel/uurijal tutvuda materjaliga.

eav kogud leiate aadressil 
http://eav-bcca.balther.net

Juta Kitching

On Sunday November 20th, at Meie Kodu, the 
Vancouver Estonian Society had the opportunity 
to show a Finnish film to our members.  The film 
was titled 'From the Front to the West Coast', and 
detailed stories of Finns that fought for their 
freedom against the German and Soviet forces and 
now live in Vancouver. 
 
We were also fortunate that the film's producer, 
Leena Kelly, was in attendance and she gave us 
some background on the film, its meaning, and its 
creation. 

Some people in attendance at the film showing, 
were actually fighting along side the Finnish army 
at the time the movie chronicled. 

Story after story showed the great lengths people 
went to in defending their homeland and way of 
life. Some started in the army at only 15 years of 

age, but grew up quickly when faced with the terrors 
of war.  One clear message from the film was that 
the Finnish people now living in Canada, respected 
the past, and looked forward to the future, and 
were happy to live in a wonderful country such as 
Canada. 

Thomas Pajur

Film screening: From the Front to the West Coast
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EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA

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

PEAKOOSOLEK
ja kokkuvõte 2016. aasta tegevusest toimub

pühapäeval 8. jaanuaril 2017, kell 12:45 “Meie Kodus”

2016. a. Peakoosoleku p ä e v a k o r d:

1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku rakendamine
3. 2016. a. peakoosoleku protokolli esitamine 
4. Tegevuse aruanded 2016:

a) EKÜK/SAESC
b) eav — Eesti Arhiiv Vancouveris

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded
6. Valimised:

a) EKÜK/SAESC; Revisjonikomisjon
b) eav

7. Liikmemaksu määramine
8. Tegevuskava 2017

a) EKÜK/SAESC
b) eav

9. Kohalalgatatud küsimused
10. Läbirääkimised
11. Lõpetamine

EESTI KIRIKUFONDI
PEAKOOSOLEK

 peetakse 12. veebruaril 2017.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. 

EESTI KULTUURI ÜHING KANADAS
SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF ESTONIAN STUDIES IN CANADA

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

PEAKOOSOLEK
ja kokkuvõte 2016. aasta tegevusest toimub

pühapäeval 8. jaanuaril 2017, kell 12:45 “Meie Kodus”

2016. a. Peakoosoleku p ä e v a k o r d:

1. Koosoleku avamine
2. Koosoleku rakendamine
3. 2016. a. peakoosoleku protokolli esitamine 
4. Tegevuse aruanded 2016:

a) EKÜK/SAESC
b) eav — Eesti Arhiiv Vancouveris

5. Kassa- ja revisjonikomisjoni aruanded
6. Valimised:

a) EKÜK/SAESC; Revisjonikomisjon
b) eav

7. Liikmemaksu määramine
8. Tegevuskava 2017

a) EKÜK/SAESC
b) eav

9. Kohalalgatatud küsimused
10. Läbirääkimised
11. Lõpetamine
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VANCOUVERI EESTI SELTSI 
PEAKOOSOLEK 

VES ANNUAL GENERAL MEETING 
February 5, 2017 at 12:15pm 

toimub pühapäeval, 5. veebruaril 2017.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. 2017a. liikmemaksu määramine. 
  Membership dues for 2017 
6. V.E.S. 2017 aasta eelarve. 
  2017 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 



26

Vorsti tegu!

Vorsti tegu täies hoos
hulka tädisi on koos.
Naabri onu pumba peal 
peretütar sooli seab.
Naistel kiirelt sõrmed käivad 
vorstid parajaks nad seovad. 
Varsti köögis head aroomid 
laual ootvad vorsti proovid. 
Ega maitsel pole viga
oma pekki kaotas siga.
Varsti tuleb müügilaat
peale selle jõulutaat.
Siis Kuldseklubi söömaaeg
ja seapraadi naudib hing. 
Aasta ima kiirelt läind
palju kordi koos me käind. 
Jõulud käes on üsna varsti 
siis saab süüa verevorsti. 
Uueks aastaks jaksu jõudu 
mis sa muud veel oskad öelda. 
Häid Pühi kõigile
uut aastat ikka soovime!

Laida

Vancouveri Eesti
Pensonäride Ühing

KULDNE 
KLUBI 

Uut hooaega alustame
2017 aastal,

Kolmapäeval 
4. jaanuaril,

MEIE KODUS
ja sealt siis ikka edasi.

Jaanuar 4 ja 18
Veebruar 1 ja 15
Märts 1, 15 ja 29
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Hapukapsa lisamine koogile võib tunduda kummaline, aga tulemuseks on väga hõrk ja mahlane kook. 
Tasub proovimist!

Kuumuta ahi 160 C kraadini. Määri rõngasvorm 
korralikult võiga ja puista üle kakaopulbriga.

Kui hapukapsas on väga hapu, siis loputa külma 
veega. Suru hästi kuivaks ja haki terava noaga 
peeneks.

Sõelu kakaopulber, jahu, küpsetuspulber, sooda ja sool kaussi.

Hõõru või suhkruga heledaks vahuks (nt mikseriga). Lisa ükshaaval vahustades munad ja vanilliekstrakt. 
Lisa kolmandik kuivainesegust või-munasegule, siis lisa pool piimast ja sega läbi. Siis lisa taas kolmandik 
kuivainesegust, ülejäänud piim, sega. Lõpuks sega juurde allesjäänud kuivainesegu ning hakitud hapukapsas.

Vala tainas rõngasvormi ning küpseta 160kraadise ahju keskosas 45 minutit, kuni keskele torgatud puutikk 
kuivaks jääb. Lase koogil vormis täielikult jahtuda, siis kummuta tordialusele.

Glasuuri tegemiseks sulata väikeses potis ettevaatlikult või ja šokolaad, sega ühtlaseks. Lase veidi jahtuda, 
siis tõsta lusika abil koogile, lastes glasuuril mööda koogi külge maha valguda.

Allikas: David Lebovitz "The Great Book of Chocolate", mugandatud
Pille Petersoo, www.nami-nami.ee

• 100g mitte väga haput hapukapsast
• 50g kakaopulbrit
• 300g e. 5dl nisujahu
• 1tl küpsetuspulbrit
• 1tl söögisoodat
• 0.25tl soola
• 150g toasooja magedat võid
• 250g suhkrut (3 dl)
• 3 toasooja suurt muna
• 1tl vanilliekstrakti
• 2.5dl väherasvast piima

Šokolaadiglasuur:
• 100g tumedat 70% šokolaadi
• 50g magedat võid

Retsept: HAPUKAPSAGA ŠOKOLAADIKOOK
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2397 Marine Drive
West Vancouver BC  V7V 1K9
Bus (604) 925-2911
Fax (604) 925-3002
Email: SusannaJunnikkala@royallepage.ca
www.royallepagesussex.com

Susanna Junnikkala
Cell: 604.720.0783
Conversant in English, Finnish, French,
Persian, (Swedish & German)

An ellegant blend 
of genuine rum 
and traditional 

spices

DESSERT IN A BOTTLE BORN IN ESTONIA

#vanatallinn   
#vanatallinnbc 

Instagram @elitaspiritsbc  --- Twitter @ElitaSpiritsImp

Availability and Information / www.elitaspirits.ca 

A D V E R T I S E M E N T S :
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VANCOUVER ESTONIAN SOCIETY SCHOLARSHIP 

The Vancouver Estonian Society would like to welcome students from the 
Vancouver Estonian community to apply for the VES 2017 Scholarship. 

This scholarship is offered by the Vancouver Estonian Society, and was created to help support 
local Canadian-Estonians in their continuing studies. This scholarship is meant for those who 
are active in the local Estonian community, and who help promote Estonian culture, heritage 
and language amongst others. Scholarship award is for a maximum of $500. 

Scholarship applications are reviewed once yearly. Application deadline: May 1st 

The applicant can be in their first, or greater, year of enrolment in a recognized post-secondary 
institute in either a full or part-time program. Successful applicants must use awarded 
scholarship funds for the program dates listed in their application. Any deferrals must be 
approved by the VES Board. This scholarship cannot be applied to current or previous studies.  

The following documents must be submitted in application for the VES Scholarship: 
•  Application letter, including: 

- Applicants full name, address and contact information. 
- Details of Academic Studies. School information, program description and dates, as well 

as description of future plans about chosen area of study and what the awarded money 
would be used towards.  

- Description of Estonian Heritage and/or connection to Estonia. 
•  Letter of Recommendation from a member of the Canadian-Estonian Community.  
    (Please note, family members cannot be considered as references.) 
•  Proof of enrolment. 
•  Copy of most current transcript. 
•  Proof of permanent address and status (citizen or permanent resident) in Canada. 

Vancouver Estonian Society has the right to require additional documents. Submitted documents will not 
be returned to the applicant. Any application that does not include all required items, includes false 
information, or arrives with delay will not be assessed. 

Scholarship submission package should be mailed to: 
Vancouver Estonian Society, 6520 Oak Street, Vancouver, BC V6P 3Z2,  
or emailed to: brigidz@vesbc.com 

It is the student’s responsibility to confirm that all required materials are received by VES. 
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Tegevuskava - Calendar of Coming Events

Kuupäev
Date

Aeg
Time

Üritus 
Event

Koht
Location

04.12.2016 12.00 Kuldse Klubi Jõululaat
Christmas Market, hosted by the Pensioner's Club

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

07.12.2016 12.00 Kuldse Klubi Jõululõuna
Pensioner's Club Christmas Lunch

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

10.12.2016 14.00 VES'i Laste Jõulupuu
VES Kids Christmas Celebration

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

08.01.2017 12.45 EKÜK peakoosolek
SAESC AGM

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

05.02.2017 12.15 Vancouveri Eesti Seltsi peakoosolek
Vancouver Estonian Society AGM

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

12.02.2017 12.15 Eesti Kirikufondi peakoosolek
Estonian Church Foundation AGM

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

26.02.2017 13.00 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktus
Estonian Independence Day celebration

Meie Kodu -
6520 Oak Street, Vancouver

26.02.2017 – Postipoisi kevad numbri kaastöö tähtpäev
Submission deadline for the Spring Postipoiss

–

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

www.estonianevents.com

Instagram - @vesbc and Twitter - @vaneestiselts

Ukko Gifts & Imports  
Nordic & Baltic European handicrafts & gifts 

www.ukkokanada.com  

Suured Tänud!

The Vancouver Estonian Folk Dance group 
'Kilplased' would like to thank those who kindly 
donated Estonian items for selling at the 
Pensioner's Club Jõululaat. The items sold will 
help raise funds for the group to travel to future 
performances at L.E.P Los Angeles 2017 and 

Tantuspidu in Eesti 2019.

Soovime rõõmsaid jõulupühi!
Wishing you a wonderful Christmas!



saturday 10. december - 2pm

JOIN US for a
FESTIVE FAMILY GATHERING! 

- free admission - 

Laste Jõulupuu

meie kodu - 6520 Oak Street

CHILDREN’S CHRISTMAS GATHERING!

magus sai
glögg

Vancouveri Eesti Seltsi juhatus soovib kõigile...

Kauneid jõulupühi

lihapirukad apple-pear
butter

kõrvitsasalat

ja HEAD UUT AASTAT!
Wishing you a wonderful and warm Holiday Season!



EV
99

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva aktus
Estonian 99th Independence Day Program
26. veebruaril, kell 13 • February 26th, 1pm

Peale ametlikku osa ootab teid kohvilaud
Refreshments to follow after the program

 

Ootame kõiki!  Welcoming everyone!

Meie Kodu - 6520 Oak St, Vancouver


