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Riigikogu valimised 2007: pakkumine või leping?

V

Erakonnad ja raha
Kui vaadata erakondade valimiskulutusi, jätkab seekordne kampaania igal juhul vana tava: iga
valimisega on erakondade poolt
väljaantavad summad üha enam
lakke tõusnud. Kui veel 1995. aastal kulus valija veenmiseks ca
kümme miljonit krooni, anti
2003. aastal välja juba 70 miljonit.
Seekord küündivad kulutused lausa
100 miljoni kroonini — üüratu
summa, kui võtta arvesse eesti
miinimumpalka ning elatustaset.

Ülikallid kampaaniad tõstatavad
kahtlemata eesti parteipoliitika ühe
valupunkti — majandushuvide üha
suuremale tungimisele Toompeale. Kuigi õiguskantsler Alar
Jõks on ka viimastel kuudel
mitmeid kordi üles võtnud erakondade rahastamise kontrolli
küsimuse, pole see lahenduseta
probleem parteide huvi suurt
köitnud. Mõned ilmekad näited:
2006. aasta neljandas kvartalis olid
Reformierakonna suurimateks eraisikutest annetajateks suurettevõtjad Märt Vooglaid ja Oliver
Kruuda, kes kumbki andsid nn
oravaparteile 1,5 miljonit krooni.
Huvitaval kombel on Kruuda ka
keskpartei suurimaks sponsoriks
ning on ühtlasi kuuks ajaks ära
ostnud Eesti Päevalehe esikülje.
Kelle tarbeks? Varasemast tuleb

vahetult enne valimisi kuuldavaks
teha. Nagu Helle Ruusing viimases
Riigikogu Toimetiste numbris
kirjutab, pole ka valijale tähtis, et
erakond valimistel tema maailmavaadet esindaks, peaasi, et nad
teevad parima “pakkumise”.
Refomierakonna “pakkumiseks”
on seekord “Viime Eesti viie
jõukama Euroopa riigi hulka!”
ning Keskerakond lubab ”Rikas
riik, parem palk”. Savisaare
partei vastandab end just sellega nn
oravaparteile, et seisab “kõigi
inimeste heaolu eest”, samal ajal
kui nn oravad täitvat oma valimislubadusi “vaid väga väheste ja
valitud inimeste jaoks”. Sotsiaaldemokraatide raevuline “JOKK
jätta!” meenutab lausa kurjakuulutavalt Res Publica 2003. aasta
“Vali kord!” hüüdu ning sihib
ebaeetilise, majandushuvidele
allutatud poliitika vastu. Eelkõige
eristub erakond teistest aga selle
läbi, et taunib “amokijooksu
maksude vähendamise suunas”,
mis vähendab avalikku teenust —
kõige (mandri-)lääne-euroopalikum mõtteviis eesti parteide
hulgas. Rahvaliit jääb ka seekord
oma tavapäraste liistude juurde
(“Võrdsete võimaluste Eesti!”) ja
annab sarnaselt Keskerakonnaga
suhteliselt populistlikke lubadusi:
pension tuleb tõsta 6000 kroonini ja sisse viia tudengipalk.
Konservatiivatiivid eristuvad oma

Valimiskampaanias
on kõige tähtsam
tasakaalu saavutamine...
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Mida võiksid tähendada selles
kontekstis seekordsed Riigikogu
valimised?
Kas mõne partei
uudsed kampaanialaused signaliseerivad ka teatud muutusi eesti
parteimaastikul?

Vähemalt 20 miljonit plaanib
kulutada Reformierakond, kes
teatas juba septembris oma kindlast
võidukavatsusest. Nn oravapartei
suurima konkurendi Keskerakonna
puhul räägitakse isegi 30-miljonilisest summast. Kulutuste “keskklassi” kuuluvad hetkel riigikogus
suurimat kohtade arvu omav
Isamaa ja Res Publica Liit 15 miljoniga ning Rahvaliit 13 miljoniga.
Kõige vähem raha on välja panna
sotsiaaldemokraatidel ning alles
novembris loodud Erakonnal Eestimaa Rohelised (kumbki ca 6 miljonit).

LUBADUS

alimiskampaania
riigikogu
märtsivalimisteks algas
seekord rekordiliselt
vara — juba septembri lõpus.
Küllap on varajase stardipaugu
põhjuseks septembrikuised presidendivalimised, mille lõppemisel
pidasid mõned erakonnad paremaks valijat n-ö “mitte konksu
otsast ära lasta”. Nii korrutab
Reformierakond juba septembrist
alates oma tavapärasest kavatsusest viia Eesti viie rikkama euroopa
riigi
hulka ning novembrikuu
kattis linnatänavad Keskerakonna
suurte, palgatõusu lubavate väliplakatitega. Kui need kaks valimiste suurfavoriiti püüavad valijat
oma teada-tuntud lubadustega, siis
mõnevõrra üllatuslikud on seekordsed konservatiivide ning
sotsiaaldemokraatide kampaaniad.
Nii kuulutab Isamaa ja Res Publica
Liit “Õnn ei ole rahas!” ning
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nõuab
rangehäälselt
“JOKK
jätta!”, mis sihib erakondliku
omakasupoliitika lõpetamisele
(JOKK ehk “Juriidiliselt-On-KõikKorrektne” — mullune Andrus
Ansipi kommentaar ühe kahtlase
tagamaaga tehingu kohta). Eriti
uudselt mõjub viimas-tel aastatel
eesti poliitikat tabanud eetilise
kriisi taustal konservatiivide
“õnne”-lööklause. Meenutagem
äsjasele presidendivalimisele
eelnenud poliitilist mudaloopimist, aga ka viimaste riigikogu valimiste agressiivseid,
primitiivseid ja tugevate populistlike sugemetega kampaaniaid,
kus erakonnad vahendeid valimata “üksteisele ära tegid”. Kui
2003. aasta valimiste üllataja Res
Publica võitis valija poolehoiu just
sellega, et lubas “teistsugust”
ehk ausamat ja eetilisemat poliitikat, langes sama erakond üsna
peagi samade meetodite lõksu.
2005. aasta kevadel asetleidnud
koalitsioonivahetus Reformi- ja
Keskerakonna liidu vastu pole
suutnud peatada seda eetika ja
aususe allakäiku eesti poliitikas.
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meelde 2005. aasta kohalike
valimisteaegne K-kohukese
reklaam, mis ühtis vägagi täpselt
Keskerakonna logoga. Kuigi ei
tahaks kõiki erakondi ühte patta
panna, tuleks ka nende valimiste eel
küsida: kelle huve esindavad
õigupoolest eesti parteid?
Pakkumine või leping?
Kui otsida ülepingutatult kallite
kampaaniate põhjuseid, jõuame
eesti poliitika teise suure kitsaskoha juurde: enamus parteisid pole
ikka veel suutnud ennast korralikult
ideoloogiliselt ja programmiliselt
määratleda ning valijale jääb
arusaamatuks, millist maailmavaatelist poolust erakond esindab.
Seda kõvema häälega tuleb end siis

„Õnn ei ole rahas” lööklausega
üsna selgelt, pakkudes eelkõige
vastukaalu teiste parteide finantsilistele eesmärkidele. Uustulnuk
seekordsetel valimistel on aga
novembrikuus loodud Erakond
Eestimaa Rohelised, kes arvamusküsitlustes juba Res Publica
algusaegadega võrreldava poolehoiuprotsendi (6%) on kogunud.
Kas hoopis see noor erakond
võidab poliitikast tüdinenud
valijate südamed? Tõnis Mäe näol
on neil üks häältepüüdja igatahes
olemas.
Olgu parteide pakkumiste ja palgalubadustega kuidas on, aga tegelikus elus “maksab palka tööandja,
mitte kandidaat”, nagu president

Toomas H. Ilves oma novembrikuu
kõnes tabavalt sõnas. Valimisprogramm ei tohiks olla mitte
lühiajaline “tehing”, vaid ”leping”
valija ja erakonna vahel pikaajaliste, vastava partei maailmavaatel põhinevate sihtide saavutamiseks. Sellisest lepingulisest
sidemest valija ja valitu vahel on
aga Eestis veel kõvasti puudu.
Kehvad lood demokraatiaga
Kuigi kampaania alles tuure kogub,
tuleb ka neil valimiseelsetel kuudel
esile “eesti demokraatia halb
olukord” (õiguskantsler Jõks).
Elementaarsete eetiliste normide
eitamine, avalik mustamine ja
otsene üksteise vastane propaganda
on saanud tavaks. Nii ennustab
Reformierakonna koduleht Keskerakonna ja Rahvaliidu võimuletuleku puhul lausa kommunismi
tagasitulekut. Samasse klassi
kuuluvad
Savisaare “jõulutervitused” maksumaksja raha eest
väljaantaval Pirita linnaosa lehel,
samuti nagu tema hiljutine kaval
eesti suusakuulsuste ärakasutamine
tähelepanu võitmise eesmärgil.
Üsna laialt levinud on erakondade
hulgas “varikandidaatide” kasutamine — kõrgetel kohtadel
ametnikud nagu Tallinna linnapea
on pandud ka seekordsete valimisnimekirjade etteotsa, kusjuures nad
ise ei püüagi varjata, et valituks
osutumise korral nad siiski töökohavahetust ei plaani.
Kokkuvõtteks tuleb nentida, et
seekordsetel valimistel suuri
üllatusi pole — seda nii kampaaniateemade kui ka -meetodite
mõttes. Kuna rahva toetus kahele
põhikonkurendile Reformi- ja
Keskerakonnale on viimasel poolaastal suhteliselt võrdne olnud
(mõlemal 17–18% kandis, kusjuures teised parteid jäävad kõik
alla 10%), jagavad nemad oma
vahel ilmselt suure hulga parlamendikohti. Lahtine on veel
küsimus, kas ja kes võlub ära need
40% eesti inimestest, kes traditsiooniliselt valimas ei käi ega
parteilist eelistust ei oma mängumaa värsketele tegijatele nagu
„rohelised”.
Samas pole veel silmapiiril näha
poliitilist jõudu, kes sõnastaks nii
sisuka pikaajalise arengustrateegia
(Eesti vajab “lepingut”, mitte
“pakkumist”!) kui ka lahendi
majandusliku konkurentsivõime
säilitamiseks/saavutamiseks, seejuures ka lihtsale kodanikule
inimväärsemat elu pakkudes.
Autori isiklik arvamus on, et
populistlikud sõnakõlksud ning üha
puudulikum avalik teenus meid
selles mõttes edasi ei vii.
Jane Õispuu
Tübingeni Ülikooli
politoloogiadoktorant
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Mart Laar: Eriteened ajaloo ristteel
Toimetaja veerg

s

isemiste mõtiskluste periood —
jõulud ja aastalõpp — on selleks
korraks läbi. Möödus see nii meil
kui teil kauaoodatud lumeta, kuid ei usu, et
inimesed seetõttu end teisti tundsid. Olen
kogu oma täiskasvanuea mõelnud, milles
seisneb jõulumeeleolu, seda taga ajanud
ja luua püüdnud. Ja ikka on midagi puudu jäänud. Sama
probleem, mis tõenäoliselt suuremal jaol pühadepidajatest, kel
isu päkapikukotti piiluda, isa väljaotsitud kuuseehteid väriseva
südame-käega kuusepuule riputada ja jõuluimet oodata, on
jäänud armsateks lapsepõlvemälestusteks. Nii nagu ikka,
kipuvad argimured lämmatama, juba tehtud ja tegemist
ootavad teod, võtavad aja, ja mis veelgi hullem — täidavad kogu
ruumi mõttekettal. Seekordseid jõulupühi kallite inimeste keskel
pühitsedes leidsin, et suurim jõuluime on oskus olla teiste
inimeste vastu hea, olgu see siis bussijuht, jõuluaegses hulluses
pea kaotanud poemüüja või tänaval vastutulija. Ja häid soove,
sõbralikku suhtumist, abistavat tuge ka tagasi saada. Mind pani
mõtlema, et kui jõuluajal oskavad enamik inimesi olla
sõbralikumad, sallivamad ja üldse paremad, siis miks ei võiks see
läbi aasta nii kesta. Eesti riiki on ajakirjanduses viimasel ajal
korduvalt nimetatud kui kurjuse vabariiki. Kust mujalt see kurjus
algab kui mitte inimestest. Ihalus majanduslike hüvede järgi ja
küünilisus igasuguste algatuste vastu, on muutmas meid
kadedateks ja õelateks kaaskodanike ja maailma suhtes. Kuid
olles ise parem inimene, kui seda olime eile, saab igaühele
võimalikuks muuta elu paremaks. Kui ma olen juba valinud selle
koha elamiseks, kus ma hetkel olen, on minu võimuses muuta see
parimaks paigaks kogu maailmas. Üks võimalus, et hea meieni
jõuaks, on muuta iseennast, oma väljaütlemisi ja tegusid
toredamateks.
Kui pöörad näo päikese poole, jäävad varjud seljataha!
Karin Aanja

Eesti Rada
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis häälekandja
Vanim väliseesti väljaanne
Asutatud 1945. aastal

Venemaal on taas naabritega
probleeme. Sel korral ajaloo
pärast. Küll avavad grusiinid
Nõukogude okupatsiooni muuseumi, küll nõuavad poolakad
selgust Katõni veresaunas, küll
avaldavad soomlased fotosid
nõukogude “partisanide” omaaegsetest veretöödest.
Halvasti käituvate riikide nimekirjas on ka Eesti. Nimelt ei
soovi Eesti tunnistada, et astus
1940. aastal täiesti vabatahtlikult
nõukogude rahvaste vennalikku
perre ja on surmani tänulik
võidukale Punaarmeele, kes ta
iseseisvuse ikke alt vabastas.
Nüüd on Kreml otsustanud tõe
päevavalgele tuua. Rahvusvahelist ajaloolaste komisjoni
selleks kokku kutsuda ei julgeta,
rääkimata Vene arhiivide avamisest uurijatele. Sest siis võib tõde
tõepoolest päevavalgele tulla.
Seetõttu on Venemaal kindlam
ajalooga üksi tegeleda.
Ausalt öeldes on mul raske aru
saada, miks Venemaa seda teeb.
Kommunistide kuritegude õigustamine on tänamatu tegevus.
Seda enam, et üheks suurimaks
kannatajaks
kommunistliku
vägivalla all olid venelased ise.
Sellele vaatamata üritab näiteks
Venemaa saatkond Eestis end
samastada
kommunistliku
Nõukogude Liiduga, ega nõustu
kogu maailma poolt tunnustatud
ajaloolise faktiga, et 1940. aastal
okupeeris Nõukogude Liit Eesti
ning liitis ta endaga. Selles ei ole
õige süüdistada ei vene inimesi
ega Eestis elanud venelasi, kes
1940–1941 muuseas esimesena
punase terrori ohvriks langesid.
Suurejooneline
võltsing
Praegust Venemaad kommunismiohvrid kahjuks ei huvita.
Moskva üritab hoopis väita, et
Eesti oli ise oma saatuses süüdi.
Fasistidega ei olekski saanud
teisiti käituda. Viimaste kuude
jooksul on Venemaal ilmunud
mitu raamatut, kus kirjeldatakse natside metsikusi Eestis
1941–1944.

õige ja hea — minu vanaisa lasid
just sellised mehed maha.
Millegipärast ei avaldata Venemaal aga kirjeldusi kommunistide metsikustest okupeeritud
Eestis. Kui seda tehtaks, oleks
ilmselt ka lihtsam aru saada,
miks sedavõrd suur hulk eestlasi
1944. aastal sissetungiva Punaarmee vastu võitles.
Eestist kaugel avaldatud trükised
Venemaad enam ei rahulda. Vaja
on propagandasõda kanda Eesti
territooriumile. Nii ongi sotsiaalmajanduslike
ja poliitiliste
uuringute fond Venemaa saatkonna ja äritegelaste toetusel
valmis saanud dokumentaalfilmi
“Estonia — ajaloo risttee”.
Eesti okupeerimisest, siinsete
inimeste tapmistest, küüditamistest jms selles dokumentaalfilmis ei räägita. Küll saame aga
teada, et natsismi ohvritele kõlas
käsklus “tuld!” “eranditult eesti
keeles”. Arnold Meri kuulutab
aga, et 1941. aastal puhkes Eestis
kodusõda.
Tegemist on suurejoonelise ajaloovõltsimisega, mis on pühendatud natsismi taassünnile Eestis
ning võimude poolt sellele antud
toetusele. DVD ümbrispaberi
kaanel öeldakse otse välja, et
Eesti kohal ripub taas suure
konflikti oht.
Rahvuslik süü
Sedalaadi desinformatsioonikampaaniatest kirjutab äsja
Soomes ilmunud raamatus
“Torjutut muistot” Imbi Paju. Ta
kirjutab, et totalitaarsete süsteemide eesmärk on panna oma
ohvreid
tundma süüd oma
saatuse pärast, murdes sel teel
mitte ainult nende keha, vaid ka
hinge.
Nii tahetaksegi meid panna süüd
tundma selle pärast, et me ei
suuda olla tänulikud kommunistlikule Venemaale, et meilt
1940. aastal iseseisvus rööviti, et
meid tapeti-arreteeriti-küüditati,
et meie maa
lagastati ning
hinged muserdati.

seda enamasti mitte pruuni, vaid
punase katku läbi.
Eriti süüdi peame end aga
tundma selle pärast, et julgesime
sellele vägivallale vastu astuda
kas Narva all, Sinimägedes või
Emajõel, Tiefi valitsuse kaitseks
lootusetuid lahinguid lüües või
metsa-vendadena Eesti soodes ja
rabades surres.
Tegelik süü
Kui me milleski aga süüdi oleme,
siis selles, et pole siiani suutnud
riigikogus vastu võtta otsust, kus
Eesti vabaduse eest võidelnud
mehi ja naisi selgelt ja ühemõtteliselt tunnustatakse.
Eriti süüdi oleme selles, et lasime
võimule praeguse valitsuse, kes
mitte ainult ei takista riigikogus
vabadusvõitlust vääristamast,
vaid millesse kuuluvad erakonnad tervitavad nõukogude
sõjaveterane Eestimaa “vabastamise” puhul ning kaitsevad
pronksmeest Toompeal.
Mis aga kõige hullem — see on
valitsus, kes asub peagi arutama
ettepanekut anda eriteenete eest
kodakondsus Andrei Vassiljevits
Filatovile, keda eelmainitud
dokumentaalfilmi tiitrites toetuse eest eriliselt tänatakse.
Loomulikult on Severstaltransi
tegevjuht ja osanik Filatov väga
rikas inimene. Eesti kodakondsus pole aga teatavasti müügiks.
Savisaar rõhutab, et “kõikidel
rahvusvahelistel kohtumistel ja
üritustel esindab härra Filatov
lisaks tavapärasele tööle just
Eesti Vabariiki”.
Äsjakirjeldatud dokumentaalfilm ei jäta selles mingit kahtlust.
Kui sellisele tegelasele Eesti
valitsus eriteenete eest tõepoolest
kodakondsuse annab, võib
tõdeda, et Reformierakonnal ja
Keskerakonnal on õigus — õnn
peitub tõepoolest rahas.
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üle 300 cm² – 0,50 EUR/cm²
hiidlaste
infoallikad on ammendatud.
Tel. (+372)53 929 684
e-mail: karin.aanja@mail.ee
Leinakuulutused:
Nimekirjad asuvad aadressil: http://www.mil.hiiumaa.ee/nimekiri/index.html
mälestuseks
Küljendus: Kaja Põder
Kahe veeru laiuselt: 1 cm kahel
Eriti palun tähelepanu pöörata nimekirjale “sünnikoht teadmata”. Kui nende saja
Trükikoda: Bookmill
veerul – 5 EUR
mehe kohta ei selgu täpsemaid andmeid, oleme sunnitud nad nimekirjast maha
Kirjasaatjad:
Meeli Bagger — Karlsruhe
Liilika M. Allev — Hamburg
Avo Suurvärav — Tallinn

Toimetus jätab endale õiguse
toimetada ja lühendada kaastöid
ning kirju nende selguse huvides.
Avaldatud artiklite sisu eest
vastutavad allakirjutanud.

võtma, sest nende Hiiumaa päritolu pole leidnud kinnitust.
Mart Mõniste
Hiiumaa Militaarajalooselts
mart.moniste@hiiumaa.ee
www.mil.hiiumaa.ee
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President Bushi visiidist Tallinnasse

Lühidalt

26. detsembril jagati Estonia
kontsertsaalis aasta sportlastele
kuldseid Kristjaneid. Lõppeva
spordiaasta suurima tunnustuse
said pihku olümpiavõitjad Andrus
Veerpalu ja Kristina Šmigun,
parimaks treeneriks valitud Anatoli
Šmigun ja sõudjate neljapaat.
Eraldi autasustati veel aasta
noorsportlast — kreeka-rooma
maadluse MM-ilt kullaga naasnud
Heki Nabi. Nabi sai ka tuntud kodumaise spordi toetajalt A.Le Coqi
õlletehaselt sümboolse 1 000 000kroonise rahatšeki. Raha makstakse
välja alaliidu kaudu viie aasta
jooksul võrdsetes osades, kusjuures
igaaastasest osamaksest 80 000
peab minema laagrite ja muu
seesuguse toetuseks. Peoõhtul
tähistasid karjääri lõppu ka kolm
tippsportlast — jalgrattur Jaan
Kirsipuu, kümnevõistleja Erki
Nool ja vehkleja Heidi Rohi. Aasta
parimad selgitati ajakirjanike antud
punktide, rahva antud punktide ja
spordiliidu antud punktide liitmise
teel.
Aasta parimad
MEHED
1. koht
Andrus Veerpalu
2. koht
Heiki Nabi
3. koht
Gerd Kanter
4. koht
Andrei Inešin
5. koht
Marko Luhamaa

28. novembril tegi riigivisiidi
Eestisse Ameerika Ühendriikide
president George W. Bush ja välisminister Condoleezza Rice. George
W. Bushi visiit peegeldab kahe riigi
väga head seisu — visiite ei tehtaks,
kui suhted oleksid halvad. Samas
võib oletada, et üheks ajendiks oli ka
viisakus, sest Lätit ja Leedut on ta
juba varem külastanud ja oleks
olnud raske põhjendada, miks teel
Riiga NATO tippkohtumisele on
jälle mindud Eestist mööda.

Tallinna linnavalitsus kavatseb
anda lisaks praegusele kümnele
koolile veel kümme Tallinna kooli
30 aastaks erafirmade hallata. Selle
vastu tunnevad huvi paljud, teiste
hulgas Oliver Kruuda ja Arco Varaga
seotud firmad. Haldaja ülesanne on
koolide korrashoid ja kapitaalremont, mis võib olenevalt koolist
küündida 100 miljoni kroonini.
Esimeste koolide konkursi tingimuseks oli, et kui 30 aasta pärast on
koolihoonete turuväärtus suurem kui
30 aasta rendimaksed, kompenseerib
linna vahe haldajatele.

NAISED
1. koht
Kristina Šmigun
2. koht
Irina Embrich
3. koht
Ksenija Balta
4. koht
Kaia Kanepi
5. koht
Kaire Leibak
VÕISTKONNAD
1. koht
Sõudmise 4x paat
2. koht
Aava-Sikk
3. koht
FC Levadia
TREENERID
1. koht
2. koht
3. koht

Anatoli Šmigun
Mati Alaver
Henn Põlluste

NOORSPORTLANE
1. koht
Heiki Nabi
2. koht
Margus Hunt
3. koht
Kaire Leibak
4. koht
Ksenija Balta
5. koht
Kaia Kanepi
KOLM EDUKAMAT
SPORDIALALIITU
Eesti kergejõustikuliit
Eesti suusaliit
Eesti sõudeliit

UUS POSTMARK
4. jaanuaril 2007
esitles Eesti Post
armastatud multifilmitegelase Leiutajateküla Lotte postmarki.
„Koeratüdruk Lotte oli meile lihtsalt
väga sümpaatne, ta on Eestis armastatud ja populaarne tegelane,” ütles
Eesti Posti juhatuse esimees Hans
Teiv. „Selle margi loomisel pidasime
silmas oma nooremaid kliente,
soovime neile tutvustada kirjasaatmise traditsiooni. Idee teha
animatsioonitegelasega postmark
tuli eelmise aasta postmarkide ideekonkursilt,” lisas Teiv.
Ülemaailmne Postiliit (UPU) propageerib tuleval aastal nooremale
sihtrühmale suunatud postmarkide
loomist ja traditsiooniliste postiteenuste tutvustamist. 2006. aasta
novembris toimus Belgias Maailma
Filateelianäitus „Belgica”, mis oli
pühendatud lasteteemalistele markidele ning filateelia propageerimisele
noorte seas. Lisaks sellele osales
Eesti Post kodumaal messil „Laps ja
Pere”, kus tutvustati nii väikestele
kui ka suurtele huvilistele erinevaid
postmarke. Huvi lasteteemaliste
postmarkide vastu kasvab kodu- ja
ka välismaal.
Terje Puusepp
Eesti Post

Kõnelustel leidsid avamist nii kahepoolsete suhete teemad (s.h viisaküsimus), Eesti välispoliitika prioriteedid kui ka rahvusvaheliste suhete
olulisemad sõlmküsimused, peaasjalikult Lähis-Ida, kus ka Eesti on
missioonide kaudu osaline. Oma
kõnes pressikonverentsil ütles Bush,
et ta hindab väga kõrgelt fakti, et
Eesti aitab teistel türanniale vastu
seista ning teoks teha unistust elust
vabas ühiskonnas. Mis puutub viisa-

vabadusse USA-ga, siis president
lubas anda endast parima, ehkki see
otsus pole ainult presidendi teha,
sest ka kongressil on suur roll.
Viisanõude lõdvendamisel või
muutmisel tuleb presidendi sõnutsi
veenda kongressi liikmeid selles, et
suudetakse kaitsta USA-d inimeste
eest, kes kasutaks viisavabaduse
programmi selleks, et minna ühendriikidesse kahju tegema.
Eesti meedia kajastas ülitäpselt
presidendi turvamist. Bushi saatis
visiidil Tallinnasse 1000 USA
valitsuse ametnikku, kelle jaoks oli
broneeritud terve Radisson SAS-i
hotell.
Eesti julgestuspolitsei
koondas Bushi
visiidi ajaks
Tallinnasse üle 1200 politseiniku.
Asjatundjate hinnangul on USA
presidendi näol tegemist ühe
maailma ohustatuma persooniga,
seega oli Eesti riik 28. novembril
maailma ohtlikem paik. Bush saabus
Eestisse ülikalli Boeinguga Air

Force One´iga, millest on saanud ka
USA presidendi autoriteedi sümbol
maailmas. Air Force One on
varustatud võimsa elektroonika- ja
kommunikatsiooniaparatuuriga
ning kõige olulisem on see, et
lennukeid on võimalik ka õhus
tankida.
Kahe riigi presidendid saavutasid
koheselt hea kontakti. Kohtumisel
Eesti valitsuse liikmetega kiitis
Bush edukalt toimivat e-valitsuse
süsteemi
ja tunnustas Eesti
majandusedu.
Protokollietiketis Eesti suuri apse ei
teinud — alt mindi Skype´i telefoni
kinkimisel, mis anti üle kinnises
karbis, mistõttu auväärt külaline
selle ka maha unustas.
President Ilvese sõnul kinnitas
Bushi visiit meie seniste valikute
õigsust.
ER

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) uudised
Detsember 2006
Käesoleva aasta viimane juhatuse
koosolek tuli kokku teisipäeval,
12. detsembril Bethelis, Conneticuti
osariigis. Jõulueelse meeleolu lõi
juhatuse sekretäri Iri Lutsu külalislahkus.
Vaadates üle sissetulnud kirjavahetust, leiti, et president Toomas
Hendrik Ilvese intervjuu ühele
suuremale Vene raadiojaamale
nädal aega varem (9. detsembril
2006) oli seni parim vabariigi
seisukohtade selgitamine. Ülejäänud kirjad hõlmasid peamiselt
toetuste taotlusi.
Eesti Rahvuskomitee ühendriikides on käiku lasknud aastalõpukorjanduse koos küsimustega —
kuidas suhtutakse eesti pensionäride kodu ehitamisse ja kuhu see
ehitada?
Austraalia Eesti Seltside Liidul
seevastu seisab ees üldkoosolek
26. jaanuaril; AESL esindaja Iri Luts
kavatseb kohal olla.
Vene Eesti Seltside Liidult polnud
infot saabunud. Seevastu Läti Eesti
Selts teatas, et sealse Eesti Maja
väljaehitamine on alanud. Ka on
loodud Läti rahvastikuministri
juurde vähemusrahvaste komisjon;
seega eestlased on Läti Vabariigis
esindatud.

Erilisi uudiseid polnud Leedu
Eestlaste Seltsilt ja Tšehhi Eesti
Klubilt. Inglismaa Eestlaste Ühingul toimusid jõuluaegsed üritused.
Ukraina Eesti Seltside tegevus on
hoogne. Nii peab laulukoor “Sõlekene” iganädalasi proove Kiievis ja
klubil “Rukkilill” toimuvad kokkutulekud. Kiievi linnapea tunnustas
esinaise, Mare Litnevska tööd 9. novembril tänukirja, erilise märgi ja
käekellaga. Kuigi ruumide saamisega on seal raskusi, valmistuti sellest hoolimata 1. detsembri keelefestivaliks. 25. novembril mälestati
Ukraina genotsiidi 1932. ja 1933.
aastal.
Eesti Ühiskond Saksamaal —
esimees on sagedases ühenduses
ÜEKNi esimehega, kuid peale
igapäevaste pisiprobleemide pole
momendil midagi juhtumas.
Rootsi Eestlaste Liidu esimees
teatas, et 50. juubeliaasta pidustused septembris õnnestusid igati.
Novembrikuu jooksul toimusid uue
40-liikmelise esinduskogu, RELi
valimised.
Info Belgiast viitab sealse kunagise
Eesti Seltsi taaselustamisele. 2. detsembri koosolekust võttis osa Leelo
Pukk (ÜEKNi esindaja) ja Riho
Zieminski (EÜSLi esimees).

ESTO 2008 korraldamise arutlused
toimusid telefoni teel hr Avo
Hiiemäega (Londonis), kes andis
ülevaate senisest tööst ja võimalustest. Kuid ÜEKNi juhatus leidis,
et kirjalik aruanne on siiski
sobivam.
Kuulates ÜEKNi komisjoni ja
toimkondade aruandeid, jäi juhatus
nendega rahule. Kuid leiti, et
stipendiume peaks tõstma järgmisel
õppeaastal seniselt 1000 dollarilt
1500 dollarini. Ka näib, et sissetulekud võimaldavad veelgi rohkem
2007. aastast õppetoetust anda,
kusjuures kogusumma võiks tõusta
720 tuhande kroonini.
Eelarve piires oli juhatusel võimalik
rahuldada mitmeid toetusetaotlusi
— nii Eesti Ühiskonnalt Saksamaa
Liitvabariigis (lastelaagrile Eestis),
Austraalia Eesti Seltside Liidult
(lastelaagri otstarbeks) ja Ukraina
Eesti Seltsidelt (arvuti ostuks);
väiksemad summad veel Valge
Raamatu korrigeerimiseks Eestis ja
Soome jätkusõda kajastava raamatu
(„Suomen-Pojat Virolainen Jääkaritärina”) tõlkimiseks.
Ylo Anson
ÜEKNi esimees

.............................

22. detsembril kukkus Tartu ülikooli
rektori ametikohale kandidaatide
esitamise tähtaeg. Rektorikandidaadid on praegune Tartu ülikooli
prorektor Birute Klaas, riigikogu
aseesimees Ene Ergma ja Tartu
ülikooli professor Volli Kalm.
Ametist lahkuv rektor Aaviksoo teeb
Ergma-vastast kampaaniat, põhjendades, et Tartu ülikool peab saama
poliitiliselt sõltumatu juhi. Tartu
ülikooli rektori 295-liikmeline
valimiskogu koguneb Jaak Aaviksoo
mantlipärijat valima jaanuaris.

.............................

Euroopa molekulaarbioloogia organisatsioon (EMBO) määras Tartu
ülikooli teadlasele Arnold Kristjuhanile viieks aastaks ligi 800 000kroonise aastatoetuse. Kristjuhan
uurib, kuidas nukleosoomideks
pakitud DNA geenide lugemiseks ja
kopeerimiseks
kättesaadavaks
tehakse ja siis jälle kokku tagasi
pannakse. Eelmisel aastal sai
EMBO-lt samasuguse toetuse Tartu
ülikooli
tehnoloogiainstituudi
vanemteadur Mart Loog. On pretsedenditu, et kaks eestlast said kahes
voorus järjest toetusraha.

.............................

Alates 1. jaanuarist rakendub hulk
muutusi Eesti sotsiaalpoliitikas.
Ülipikalt muutumatuna püsinud
töötu abiraha kerkib 400 kroonilt
1000 kroonini. Matusetoetus kerkib
2600 kroonini. Represseeritute
toetused tõusevad 3000 kroonini,
mille sees on ka 500-kroonine
transpordihüvitis. Septembrist maksab riik kinni põhikooliõpilaste
töövihikud ja osaliselt ka muud
õppevahendid. Kutseõppurid saavad
septembrist süüa tasuta koolilõunat.

.............................

Ehkki
statistika järgi ületas
keskmine palk sügisel 9000 krooni
piiri, teenib umbes pool eestimaalastest veel praegugi puhastulu
vähem kui 5500 krooni kuus, selgub
värskest uuringust.

.............................

Tee oma elust raamat!
Austatud kaasmaalased kaugel võõrsil!
Eestlasi, kes sunnitud oma elu
mööda saatma pagulastena kaugel
võõrsil, võõraste rahvaste seas, on
üle maailma tuhandeid. Teil kõigil
on oma lugu. Veel mäletab vanem
põlvkond, kuidas segastel aegadel
lahkuti armsalt isamaalt, kuidas
laine lõi pimedas öös kurjal Läänemerel üle paadi parda, ees terendamas Vaba Maailm. Paljud hukkusid
sel troostitul teekonnal. Ent paljudele naeratas siiski õnn jõuda
Tõotatud Maale ning seal läbi visa
töö jalule tõusta. Milline aga on
olnud selle kibeda õnne hind?
Tuntud kõnekäänd ütleb, et raamatut väärib iga inimese elukäik. Ka
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Teie oma, armsad kaasmaalased
kaugel võõrsil.
Kodu-Eestis, Tartus tegutsev Hotpress Kirjastus kutsub Teid üles
kirja panema oma mälestusi. Sest
eks ole Teie poolt võõrsil läbi
elatugi osake eesti rahvuskultuurist
ning väärib jäädvustamist järeltulevatele põlvedele. Inimene, kelle
käekäik kord raamatusse raiutud, ei
kao enam kunagi. Mälestus temast
jääb kestma alatiseks.
Hotpress Kirjastuses on oodatud
Teie mälestused, aga ka muud
kirjatööd. Ja pole üldse oluline,
millises vormis need on. Teretulnud

on läbi aegade peetud päevikud,
ajaloolised fotod, kirjavahetused
või memuaarid nende klassikalisel
kujul. Ja kui keegi tunneb, et
kirjameest temast endast justkui
pole, küll on aga palju millest
rääkida, on kirjastus valmis pakkuma oma abi ning vormistama
raamat kassettidele salvestatud
materjali baasil.
Valdek Kiiver
Hotpress Kirjastuse peatoimetaja
Hotpress Kirjastus
F. Tuglase 19-212
Tartu 51014
Estonia

Riigikogu kiitis 6. detsembril heaks
Eesti Raudtee erastamislepingu
lõpetamise ja raudtee enamusaktsiate tagasiostu Baltic Rail
Services'ilt 2,35 miljardi krooni eest.
Tagasiostu põhjendati peamiselt
puudujääkidega erastamislepingu
täitmisel, mida BRS samas eitab.
Praeguse koalitsiooni hinnangul
peaks riik kaugemas tulevikus
operaatorteenuse erastama, jättes
riigile vaid raudtee infrastruktuuri.

.............................

Detsembri algul nimetas Riigikogu
uueks kaitseväe juhiks kindralmajaor Ants Laaneotsa, kes ütles
ajakirjandusele, et näeb suurima
ohuna Eestile Venemaad.
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Jõulupidu Karlsruhes

Kölni
Eesti
Rahvuskoondise
logo
KERKi juhatuse nimel on mul hea meel tutvustada teile Kölni
Eesti Rahvuskoondise logot. Selle kohta võiks öelda — kaua
tehtud, kaunikene. Logo konkurss sai välja kuulutatud juba
eelmisel aastal. Mitmetel erinevatel põhjustel jõuab logo aga
alles praegu avalikkuse ette.
Logo konkursi võitjaks kuulutas žürii Lydia Nüüdi ja Johann
Thiesseni koostöös valminud kavandi, mida siin näha saate.
Suur tänu neile! Samuti tahame tunnustust avaldada ka teistele
konkursist osavõtjatele — Imbi Leitarule, Lea KüngasLeitarule ja Krista Mikule!
Mare Rahkem
KERKI esinaine

Väljas särab sinises taevas päike,
õhutemperatuur on +16°, linnud
sädistavad lõbusalt ja pungad puudel
ning põõsastel on nii suured, et tundub
on käes aprillikuu. Aga ei. On
pühapäev, 3. detsember ja Karlsruhe
eestlased ja estofiilid tähistavad oma
jõulupidu Ökosiedlungi hubases
saalis. Peab omama tugevat ettekujutusvõimet, et ennast jõulumeeleollu häälestada. Aga ka Austraalias
tähistatakse jõule ja ehitakse kuusepuud suure suve taustal. Nii tuleb ka
meil globaalse kliimasoojenemisega
leppida ning endale teadvustada, et
ON advendiaeg ja et ON jõulupidu.
Peoõhtu avab Sven Bagger, tervitades
kokkutulnuid (44 suurt ja 6 väikest
peokülalist). Traditsiooniliselt järgneb
kontsertosa, mille programmi oli
kokku pannud Piret Randalu. Alustab
7-aastane Bernhard Bagger, kes esitab
kaks väikest jõulupala viiulil ning
seejärel kalveril W. A. Mozarti „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.
Lisaks sellele esitab ta koos oma
4-aastase õe Annaga neljal käel lõbusa
klaveripala.
Esinemisjärjekorra võtavad üle „suuremad lapsed“. Tallinna Muusikaakadeemias laulu erialal õppiv Tui
Hirv esitab ballaadi kuningatütrest ja
pojast. Seejärel loeb ta kaks luuletust
oma äsjailmunud esikluulekogust „Õli
lõuendil“ eesti ja saksa keeles
(suurepärased saksakeelsed tõlked
tegi Ene Greinert).

Tudengineiude sekstett, koosseisus
Tui Hirv (laul), Mari-Liis Vihermäe
(flööt+laul), Madlene Järveots (laul),
Triinu Boutahir (klaver+laul), Annemari Vainumäe (viiul+laul) ning Heli
Ernits (oboe+laul) on ehk selle õhtu
suurim üllatus. Nende esitatud René
Eespere neli laulu Leelo Tungla
sõnadele („Jõuluingel“, „Lumemaasikad“, „Siis kui minu vanaema“,
„Jaanuarivalgus“) toovad kuulajatel
pisarad silmadesse ja tõelise jõulutunde südamesse. Aga sellega polnud
üllatused sel õhtul veel lõppenud.
Ukse taga kostab kloppimist ja oh imet
— külla tuleb jõuluvana koos oma
inglikesega, kaasas suur kott kingitustega. Lapsed kutsutakse üheskoos
jõuluvana ette ja inglikese abiga saab
iga laps kuulda oma headest ja
halbadest kommetest sel aastal.
Ärevus on suur, salmid lähevad natuke
segi, aga lõpp hea — kõik hea. Lapsed
lubavad järgmisel aastal veelgi püüdlikumad ning tublimad olla ja tänutäheks sai iga laps ka oma paki kätte.
On aeg asuda tublide perenaiste poolt
valmistatud jõuluhõrgutisi proovima:
sült ja hapukapsas, heeringas, rosolje,
verivorstid, seapraad — kõik, mis
kuulub traditsiooniliselt jõuluaegsele
pidulauale.
Ühelt korralikult eesti peolt ei puudu
ka ühislaul. Laululehed jagatakse
laiali ning Maria Baggeri klaverimängu saatel võetakse jällegi kord läbi
kogu rahvusvaheline jõululaulude
repertuaar. Ja nagu alati, ikka kenasti
mitmehäälselt.

Programmijuht Piret Randalu
Bernhard Baggeriga

Veel nauditakse 7-aastase Viktoria
Zagalskaja ülesastumist, esmalt viiulil
3. osa O. Ridingilt viiulisonaadist ja
klaveril C. Debussy pala „Väike
neeger“ ja S. Prokovjevi „Marss“.
Kõva aplaus ning kommikott olid
tänutäheks väiksele kunstnikule.
Kõik lõppeb ükskord — nii ka meie
seekordne jõulupidu. Ladisevas
vihmasajus tuleb külalistel kodutee
jalge alla võtta, kuid siiski oli tore
jõulupidu!
Tänada tahaks ka EÜSL-i, kelle toetus
meie mõnusa jõulupeo heaks kordaminekuks kaasa aitas.
Täiendavaid pilte meie üritusest saab
vaadata internetis www.degdeg.de.
Meeli Bagger / Karlsruhe

Müncheni eestlaste jõulupidu
Müncheni eestlast jõulupidu toimus
laupäeval, 9. detsembril. Kohale
oli tulnud umbes 40 täiskasvanut ja
25 last.
Pärast avasõnu ja
jõulujumalateenistust,
mille pidas
Merike
Schümers-Paas, jätkus pidu muusikaga. Ning muusikat jagus terveks
õhtuks nii söögi-joogi juurde,
ühislauluks kui ka jalakeerutuseks.
Olime kutsunud esinema endise
ansambli “Vanaviisi” liikme Peeter

Kivviti Eestist, kes täitis terve õhtu
laulu ja mõnusa akordionimuusikaga.
Lapsed panid isegi jõuluvana „Tibutantsu” ja „Kes aias” tantsima. Lastel
oli tralli kuhjaga, sest kõikidel oli
piisavalt omaealisi seltsilisi, kellega
sai pidutseda. Jõululoterii hoolitses
selle eest, et keegi kingituseta koju ei
läheks. Muidugi ei tohi unustada seda
traditsiooniliselt mitmekülgset puhvetit, kus pakutu maitses lihtsalt
suurepäraselt.
Karin Ladva-Zoller

Jõulutaadi ootel Hamburgis
Detsembrikuu on jõulukuu — jõulutaati ootavad kõik, nii noored kui
vanad.
Hamburgi kooliõpetajate ning HEA
Seltsi korraldusel kogunesid 10. detsembril umbes 70 last koos vanematega Soome kiriku koguduse saali,
pidulisi tuli kokku ligi 130. Peolisi
tervitasid Hamburgi kooli nimel Tiina
Kälissaar ja HEA Seltsi poolt Liilika
M. Allev. Viibisin seal külalisena,
samuti tütar Gina. Lastepärase jumalateenistuse pidas EELK praost Saksamaal pr Merike Schümers-Paas. Puust
nikerdatud kujude abiga seletas ta
lastele Jeesuse sündimist, ja isegi
pisemadki said aru, mis oli seal kitsas
tallis juhtunud.
Lauad olid kaunistatud kuuseokstega
ja pisikeste maiustustega, keset ruumi
säras ilus jõulupuu. Toidupoolist
jätkus kõigile. Ja siis oodati jõuluvana
tulekut. Tiina viis lapsed alla
“stuudiosse”, seal oli lastel võimalik
igasuguseid paberkujukesi väljalõigata ja kleepida. Ja salmikesi
korrata. Kuid siis juba ruttu trepist üles
ja eks näe ... tuligi igatsusega oodatud
jõuluvana.

Olgugi, et ärevus ajas vahest kogelemagi, oli lõbus kuulata luuletusi ja
laule. Lauluõpetaja Larissa Nitzker
saatis noori lauljaid klaveril ning aitas
ärevusestki üle saada. Juku Telschow
jagas külalistele küsimustelehti.
Vastates õigesti kõikidele küsimustele, saadi auhindu. Juku on alles
12-aastane noormees, kuid räägib
soravalt eesti keelt. Eks ta ole lihtsalt
hoolas õpilane ja nupukas poiss, kelle
ema õpetab eesti keelt Hamburgi
Ülikoolis. Nagu näha, käbi ei kuku
kännust kaugele...
Siginat-saginat oli küll ja küll. Õpetaja
Merike Schümers-Paas pidi varakult
lahkuma, päev varem oli ta viibinud
Münchenis laste jõulupeol ja kodutee
oli pikk. Ning lõppes ka meie
pidupäev. Nii lapsed, lastevanemad ja
vanaemad võtsid peale kingituste
kaasa ka väga head ja meeldivad
mälestused. Lahkudes küsisid lapsed
— millal jälle on jõulud???
Ega nad tulemata jää! Seni õpime uusi
laule ja luuletusi! Korraldajatele tänu
ja suur pai!

Pühapäeval, 17. detsembril kogunes
vanem põlvkond Nikolai kiriku
koguduse saali. Väga jõulupärased,
maitsekalt ja pidulikult kaetud lauad
ootasid külalisi juba ees. Vaatamata
külmale ilmale oli Hannoverist kohale
tulnud pastor Hasselblatt, kes eelmisel
aastal sai 85-aastaseks. Koos Valja
Jõgimariga lugesid nad ette Luuka
evangeeliumi 2. peatüki: aga ingel
ütles — ärge kartke, ma kuulutan teile
suurt rõõmu, mis saab osaks kogu
rahvale — teile on täna sündinud
Taaveti linnas Päästja, kes on Issand
Kristus.

Jõulupeolised tantsuhoos

Pärast jumalateenistust maitsesid
külalised mitmekesiseid suupisteid,
eriti maitsvad olid kiluvõileivad —
Maret Böhmi poolt osavalt kaunistatud . Aitäh, Maret!
Suur tänu korraldajatele!
Jällenägemiseni 24. veebruaril
Vabariigi aastapäeval.
Vilma Brinkmann
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LYDIA KOIDULA
Tema elu ja loominguline tee

Belgia eestlaste seltsielu eestvedaja ning seltsi juhatuse
liikme Mari Tombi sõnul sai
selts (taas)loodud selleks, et
oleks kergem üksteist leida ja
üritusi korraldada.
Mari
nentis, et Belgia eestlased
jagunevad kaheks. Üks osa
tuleb siia tööle väga selgete ja
tähtsate ülesannetega ning
teised on abikaasad, kes
jätavad pooleli oma tegemised
Eestis ja peavad siin uues rollis
hakkama saama.
Esimene suurem ettevõtmine
oli seltsi ümarlaud, kuhu
kutsuti Eesti seltside esindajaid kõikjalt maailmast.
Saksamaalt oli EÜSLi esindajana kohal ühingu esimees
Richo Zieminski ja KERKi
juhatus täies koosseisus. Kölni
kandi rahvas on Belgia eestlastega aastakümneid tihedalt
läbi käinud. Koos on nii headel
kui rasketel aegadel eesti asja
aetud, koos on tantsitud ja
lauldud. Seda enam on meil
hea meel tõdeda, et tänaseks
on Eesti Selts Belgias taasasutatud ja ametlikult ka
registreeritud.
Ümarlaual esines ettekandega
KERKi
esinaine
Mare
Rahkema teemal „Ühistegevus on piirideta võimalus“. Räägitud sai nii EÜSLi
projektkoorist ja loodavast
uuest nn Euroopa eestlaste
koorist. Belgia Eesti Seltsi
tulevikuplaanid on suured —
tehakse nii heategevust, korraldatakse erinevaid üritusi,
vahendatakse ärikontakte,
uuritakse ajalugu kuid toetatakse ka spordi- ja kunstisündmusi. „Meie eesmärk on
sama mis jõuluturul osaleval
Tallinnal — tutvustada Eestit
niipaljudele kui võimalik.
Tahame olla olemas nii
eestlastele kui belglastele”.
Kõlama jäi mõte, et tuleks ka
edaspidi korraldada taolisi
Euroopa eestlaste kokkusaamisi. Kindlasti aga ei pea
sellest välja kasvama konkureeriv
organisatsioon
ÜEKNile, pigem oleks meil —
lähematel naabritel — võimalus operatiivselt ja otse omavahel suhelda. Selles kontekstis leidis üleüldise toetuse
ka EÜSLi projektkoori eestvõtmisel kokkukutsutav nn
Euroopa eestlaste koori idee
(vt lähemalt Eesti Rada
nr 6/2006). Oleks see siis ju ka
esimeseks ja konkreetseks
sammuks ühiste tegemiste ja
eesmärkide poole.
Mare Rahkema
KERKi esinaine

Hamburgi Rahvuskoondise
liikmete soovil jutustas Kaja
Telschow meile Lydia Koidula
elust ja luulest.
Kes meist ei tunneks või pole
isegi kaasa laulnud Koidula
sõnu: Mu isamaa on minu arm!
Armsaim laul laulupidudel, kui
Eestis valitses veel võõras võim,
samuti veel tänapäeval. Ning
vanem põlvkond õppis juba
algkoolis:

Meil aiaäärne tänavas,
kui armas oli see!
Kus kasteheinas põlvini
me lapsed jooksime...
Ja viimane salm:

Aeg tuli. Maa ja mere pääl,
silm mõnda seletas —
Ei pool nii armas polnud sääl
kui küla tänavas!

Lydia Koidula sündis 24. detsembeil 1843. aastal Vändra
asulas, Suure-Jaani poole viiva
maantee ääres. Tema koduaia
ümber kohisesid kõrged metsad,
rohetasid põllusiilid. Sinna rajati
hiljem park, kuhu asetati skulptor
Juhan Raudsepa poolt valmistatud monument Lydia Kolidula
mälestuseks.

Koidula oli noorena väga sale,
käharpäine, sinisilmaline ning
väga elava fantaasiaga tütarlaps.Tulevane luuletaja jälgis
huviga
oma
isa
Johann
Voldemar Jannseni tegevust.
Olles viieaastane, küsis ta isalt:
Kellele sa kirjutad? Vastus: Ma
kirjutan eesti rahvale, nende
rõõmuks ja õpetuseks! Küsis
Lydia: Aga isa, kui sina pisukeseks jääd, kas lubad, et mina
siis ka neile kirjutan? Vastus: Jah,
muidugi!

Lydia kodune keel oli saksa keel,
koolis õppis ta muuseas saksa
kirjandust ja prantsuse keelt.
Juba õpilasena alustas ta loomingulisi katsetusi, esialgu küll
saksa keeles. Kui Koidula perekond asus ümber Pärnusse, astus
ta 1854. aasta sügisel Pärnu
Linna Tütarlastekooli. See oli
Baltimail kõrgeim tütarlaste õppeasutus, umbes keskkoolile
vastav. Õppekavas oli saksa,
pranstsuse ja vene keel. Seal
õppis Koidula 7,5 aastat kuni
1861. aasta detsembrini. Lõpetas kooli parimate hinnetega.
1862. aastal ta sooritas kodukooliõpetaja eksami Tartu Ülikoolis. Koidula soovis asutada
tütarlastekooli,
kuid selleks
puudusid reaalsed võimalused.
Aastaid 1868 kuni 1871 võib
pidada Koidula ande suurima
õitsengu ning tema maailmavaatelise iseseisvumise aastaiks.

Veel suuremat tähtsust luuletaja
arengus omab aga KoidulaKreutzwaldi kirjavahetus, mis
alguse sai 1867. aastal ja kestis
kuni Koidula abiellumiseni
1873. aastal.
Lydia Koidula abielu, loomingut,
koostööd isaga ning edaspidist
saatust kirjeldame Eesti Raja
järgmises numbris.
Vilma Brinkmann

Meie Ursula
2006. aasta 22. veebruaril omistas
Eesti president Arnold Rüütel sakslanna Ursula Griwenkale Eesti
Punase Risti neljanda klassi teenetemärgi. „Kes on 80 miljonist
sakslasest Ursula Griwenka ja mille
eest selline au?“, nii vast küsiksid
paljud. Püüan nendele kahele
küsimusele vastata, sest Ursula on
kujunenud meie pere heaks sõbraks.
Mul endalgi oli huvitav teada, et
mitte kaugel Petershagenist elab nii
huvitav persoon, kes on eestlaste
jaoks palju teinud. Vastupanu oli
märgatav — Ursula arvas, et ta ei ole
seda tööd teinud mitte raha pärast ja
ennast reklaamima ta ennast ei
hakka. Aegapidi sulas ta siiski ja
pärast sain isegi tema enda koostatud
„Mein estnischer Lebenslauf“, mille
alusel ja kaasabil antud artikli
kirjutangi.
Kõik algas aastal 1991, kui Ursula
vanem poeg Martin laulis noortekooris Lahde. Seda koori oli
kutsutud
EURO-TREFFILE
Wolfenbüttelisse selle mõttega, et
nad saavad endale partnerkoori
välismaalt. Juhtumisi oli selleks
kooriks Kukulind (juhendaja Els
Roode) Tallinnast. Koor saabus siis
15. septembril 1991 Petershagenisse. Selle koori kaudu algas ka
abipakkide saatmine Tallinnasse.
Ursula mõistis, et paljude väikeste,
heade ja eelkõige kasutatud asjadega
saab Eesti peresid abistada.
1994. aastal kirjutas ta mõnedele
firmadele või käis ise kohal selgitamas, et ei maksa kasutamis-

kõlblikke esemeid ära visata — neid
võib kellelgi vaja minna. Neid asju
sai nii palju, et 1995. aasta lihavõtte
ajal saadeti Richard Werncke poolt
Mindenis asustatud Estland–Verein
abiga mitu konteinerit Viljandi
kaudu Tallinnasse ja Pärnusse.
1994. aasta sügisel, just peale
Estonia katastroofi, avanes Ursulal
koos noortekooriga Lahde võimalus
reisida Tallinnasse. Ta soovis nüüd
ise näha maad, millest oli ta lugenud,
kuulnud. Ettevõtlik Ursula sõitis
Eestisse jõudes kohe Viljandisse.
Sinna oli teda kutsunud toonane
naisliidu juht Viivu Arnim. Koos
Heide Buschmanniga käis ta amal
sügisel ka Väikemõisa väikelastekodus. Ja armus kohe sellesse majja,
seal elavatesse väikelastesse ja
töötajatesse. Uschil ei ole kombeks
minna tühjade kätega — ei läinud ta
ka seekord ega ka järgmistel
kordadel…
Ursula kirjutab oma “eesti elukäigus” mulle: “Kui ma 8. oktoobril
1994. aastal tagasi Saksamaale tulin,
oli minu elu absoluutselt muutunud.
Üks osa minust jäi Eestisse ja üks
osa tuli kaasa.“
Samas algas aktiivne elu: kirjade
saatmine firmadele, sõprade kaudu
tutvuste
loomine,
saadetiste
koostamine, pakkimine jne. Alguses
läksid abipakid transport Kreis
Minden–Lübbecke „Estland–
Verein“ kaudu, kes võttis transpordi
kulud kanda. Pärast, kui suhted
eestlastega tihedamaks läksid, said

LKW autojuhid Ursula juures
ööbida ja saadetistega otse Viljandi,
Pärnu, Tartu, Võrru, Türile jne sõita.
Paljuski aitasid teda ka siin elavad
eestlannad Tiia Torim ja Silvi
Rohesalu.
Ursula oli arvamusel, et kui
eestlased peavad „leiva ja või jaoks
raha ise teenima“, siis tema kohustus
oli „natuke päikest ja soojust“ nende
ellu tuua. Ja veel on Ursulale tähtsad
olnud isiklikud kontaktid. Reeglina
on ta kõiki abivajajaid kas isiklikult
neid kodudes külastanud või siis
haiglatesse, lastekodudesse, vanadekodudesse küllasõite teinud.
Ursula arvabki, et tema teene on
olnud pisike. Ta on olnud ainult
sillaks neile, kes annetavad —
riided, mänguasjad, raamatud, jalgrattad, haiglatele voodid jne. Tema
õnn on olnud ainult selles, et õigeid
inimesi leida, kohata. Ursula ei tee
vahet „tähtsate inimeste“ ja „vähem
tähtsate“ vahel. Vaja on ainult
„head südant ja ausaid silmi“. Ja
vastutasuga on ta ka äärmiselt
tagasihoidlik — „üks kohvi jällenägemisel ja 50 aastat sõprust!“ Kas
ei ole ilus soov? Sõprus ju ei tunne
raha!
Uskumatu, aga Ursula on kätte
võtnud ja isegi eesti keelt õppinud, et
tundma õppida rahvast, kes elab
temast 2000 km kaugusel. Kuigi ta
palub aeg-ajalt siinsetelt eestlannadelt keelelist abi, saab ta lihtsamate juttudega ise hakkama. Ta
armastab eesti loodust, kultuuri,

meie rahvalaule, rahvatantsu ja üle
eesti laotuva taeva erilisi pilvi! Ta
ütleb, et alati jääb tal Eestis olemisel
üks päev puudu ja üks tükike temast
sinna maha, sest heade tuttavatesõprade aadresse on kokku kogunenud tema märkmikusse üle 700….
Ei ole mõnedes eesti peredes mingi
ime kui Uschit võetakse kui pereliiget — „saksa vanaema“ või „saksa
õde“. Ja neil sõnadel on ju suurem
tähendus
kui
„saksa sõbersõbranna“. Muide, sealt tuleb ka
Ursula eestistatud eesnimi „ Ussi“.
Tema teenete ära märkimine Arnold
Rüütli poolt ja autasu saamine oli
Ursulale suurim üllatus.
Lõpetuseks jääbki üks lugu lisaks
kirjutada. Nimelt sai Ursula kingituseks ühelt firmalt suured käpiknukud, mida kasutatakse logopeedilises ravis ja ka muidu algkoolides-lasteaedades. Mu tütre
Kristile meeldis väga üks nukk ja
teades Ursula heatahtlikust, saime
me kohe kaks nukku kaasa, sest
minu sõbranna Antje töötab õpihäirete lastega erikoolis. Nukk sai
edasi kingitud ja nimega Lulu
ristitud. Lulu sai kohe “tööotsa”
mitte ainult erikoolis, vaid nüüdseks
ka algkoolis. Lisaks on Lulu hea
sõber ka Antjele olnud: ta on
muretsenud, et tema kuningriigis
oleks üks armunud paar! Nüüd küsin
juba ise, et kas ei ole Ursula
kingitustel hea aura? Vastus oleks:
ju siis on Ursula kõike südamega
teinud!
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Ühe vaba mehe lugu
Hamburgi külastuskäigu eellugu
2006. aasta alguses helistas mulle üks
sõbralik doktorikraadiga vanahärra
Heidelbergist, pajatades kuulsast
vabadus-võitlejast, keda ju kõik teadvat.
Kangelasest. Ning pikemalt ülistades
jõudis ta lõpuks punktini — härra Mart
Niklus olevat augustis Hamburgis
ornitoloogide kongressil, seega vajaks ta
öömaja. Või head soovitust. Oleme ju
alati jõu ja nõuga kaasmaalasi aidanud,
seega andsin hoobilt jaatava vastuse,
unustades helistajalt küsida isegi minu
telefoninumbri päritolu.
Loomulikult oli mulle nimi Mart Niklus
tuttav, mida tavaliselt nimetatakse ühe
hingetõmbega koos Enn Tarto ja
teistega. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguslane, antikommunistlikust vastupanuliikumisest osavõtnu,
olnud Amnesty International'i kaitsealune, paljude eesti ja rahvusvaheliste
organisatsioonide liige, pidevalt välismaal kongressidel ja konverentsidel
viibiv. Kuid inimesena ei teadnud temast
midagi. Võitleja. Mis ta praegu teeb?
Võitleb edasi? Kelle poolt? Kelle vastu?
Mis saab ühe võitlejast, kui missioon on
täidetud?
Ettekanne Nikluse minevikust ja
eesti olevikust HEA-s Seltsis
Kohtumine EÜSL-i Hamburgi Eestlaste
Akadeemilise Seltsi liikmetega toimus
20. augustil 2006. Hamburgis Niklusega
kohtumisele tulnud kuulajate vanuseline
struktuur tingis just sellised küsimused,
milledest mõned olgu alljärgnevalt
lugejatelegi ära toodud. Kuna tegemist
on väljavõttega vestlusest, ei pretendeeri
alljärgnev ajaloolisele täiuslikkusele.
Kohaletulnutel (peamiselt 28–38aastastel) puuduvad isiklikud tõsisemad
kokkupuuted nõukoguliku süsteemiga
— laste ja noorukite silmad näevad ju
tihtipeale vaid elu seikluslikemaid
nüansse. Samas oleme jõudnud ikka, kus
hakatakse küsimusi esitama: mis siis
ikkagi toimus?
Juhuslikult langes kohtumine HEA
Seltsiga nii tähendusrikkale ja sümboolsele päevale:
a) 20. augustil 1958 vahistati Niklus
esmakordselt;
b) Eestis pühitseti samal päeval
taasiseseisvumise 15. aastapäeva.
1) Mart Nikluse elust ja haridusteest
Aastal 1934 sündinuna ei anna Niklus
hoolimata talle HEA Seltsi liikmete
hulgas käibele läinud hüüdnimest siiski
metsavenna mõõtu välja. Viimaste all
mõistetakse end okupatsioonivõimu eest
varjanud ning selle vastu relvastatud
võitlust pidanud inimesi. Metsavendlus
tekkis Teise maailmasõja ajal ja kestis
osaliselt kuni viiekümnendate keskpaigani. Metsavendi nimetati nõukogulikus keelepruugis bandiitideks, kuid
rahva hulgas oli neil vabadusvõitlejate
maine. Kindlasti on vale nimetada
metsavendadeks või lausa vabadusvõitlejateks vendi Voitkasid, kes pagesid
metsa, vältimaks kriminaalvastutusele
võtmist ning keda on viimasel ajal
õigustamatult samuti kangelaste pjedestaalile tõstetud.
Põline tartlane Niklus õppis praeguses
Treffneri gümnaasiumis, lisaks õppis ta
Tartu muusikakoolis klaverit. Muusikutest vanemad olid väga nördinud, et
olid asjata teinud suuri kulutusi ning, et
poeg muusika asemel salaja TÜ
bioloogia osakonna sisseastumiskatsetele läks. Niklus lõpetastas
bioloog-zooloogina 1957. aastal. Juba
ülikooli ajal kahtlustati Niklust
„poliitilises” ketserluses. Hoolimata
esikohast teadusliku töö pingereas ei
saanud Niklus suunamist (tol ajal
suunas riik lõpetanud töökohtadele).
Olude sunnil tuli hakata tööle inglise
keele õpetajana Tartu võõrkeelte kursustel. Pettumust pehmendas tõsiasi, et nii
ei tulnud vähemalt kodulinna hüljata.
2) Poliitvangi „karjääri” algus
Esimese arreteerimise põhjenduseks
20. augustil 1958 tõi KGB vastavalt
Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi
§ 58 punkt 4 järgi “koostöö rahvusvahelise kodanlusega“ ja punkt 10 järgi
„nõukogudevastane agitatsioon ja

propaganda”. Nimelt oli Niklus lasknud
maalt välja viia fotosid, mis paljastasid
N. Liidu varjukülgi — viltuseid barakke,
inimeste viletsaid elutingimusi jms.
Õpetajana tegev Niklus vahistati teadlikult enne õppeaasta algust, et kadumine ei torkaks liigselt silma. N. Liidus
näidati ju ainult fotosid kapitalismi
varjukülgedest, nagu omal poleks
midagi häbeneda olnudki. Nii jõudsid
fotosüüdistused punasest suurriigist
Ameerika Hääle toimetusse, ning sealt
edasi mitmete riikide ajalehtedesse.
Jaanuaris 1959
lavastati „demokraatlik” kohtuprotsess, karistuseks:
10 aastat vangistust + 3 aastat asumist
N. Liidu „kaugemates rajoonides“.
Selliste eufemismide kasutamine oli
totalitaarses süsteemis vägagi levinud.
Näiteks ei eksisteerinudki ametlikult
vanglaid, vaid inimesi saadeti “paranduslike tööde asutustesse”; vangistus oli
“ajutine isoleerimine ühiskonnast”,
sunnitöö “paranduslik töö” — ja
kirjavahetust jälgis nii neutraalselt ja pea
positiivselt kõlav “kirjade kontrollimise
inspektor”.
Reaalsuses tähendas see Niklusele
mitmeks aastaks viibimist Mordva
ANSV-s, tuhandete vangidega täidetud laagrites.
Teised arreteeritud, kes olid
näiteks
põrandaalustes
organisatsioonides tegevad
olnud, said mõnigi kord
lühemad
karistusajad.
Reetjate näol oli tõenäoliselt
tegemist
kellegagi, kes
viibis nende fotode tegemise juures ning siis näiteks
väljavaatega saada mõni
parem töökoht, aeg-ajalt ka
„koputamas” käies. Nikluse
isiklikul hinnangul oli tema
süsteemivastane tegevus
algusest peale teadlik ning
mitte juhuslik temp, millega
vahele jäädi. Rahvuslik meeleolu oli ka
perekonnas tugev ning vaatamata
lapseeale olevat ta ka küüditamiste ajal
hästi aru saanud, mis toimus.
3) Vangistus Venemaal
Vangistuses jätkas ja lõpetas Niklus
Charles Darwini teoste tõlkimise inglise
keelest eesti keelde, mida ta oli
üliõpilasena alustanud Tartus. Nimelt
oleks 1959 Darwini peateose „On the
origin of species by means of natural
selection” ilmumise 100. aastapäev.
Tänu režiimi mõningasele leevenemisele osutus võimalikuks saada
laagrisse Darwini inglisekeelne originaalväljaanne. Tõenäoliselt ei teinud
tsensor ka eesti ja inglise keele vahel
vahet ning lasi läbi nii raamatud kui ka
sõnastikud.
Mordvas oli Nikluse sõnul koos „huvitav seltskond”. Pärast kaheksat aastat
viidi ta 1966. aastal sealt üle Vladimiri
vanglasse. Tegemist oli kinnise vanglaga, kuhu viidi mujalt laagritest kokku
„parandamatuid“ (s.t persoone, kes
avalikult ei nõustunud oma vaadetest
taganema ning oma süüd nõukoguliku
kodumaa ees kahetsema). Vladimiri
vangla oli Moskvast 400 km kaugusel,
seal oli viibinud ka ameeriklasi. Poliitilisi kinnipeetuid transporditi eraldi
vagunis, nn. stolõpinis (mõiste viitab
endisele tsaariaegsele siseministrile).
Ühel ilusal päeval 1966. aasta suvel kästi
Niklusel panna asjad kokku, sest
Tallinnast oli saabunud kohtumäärus
tema vabastamise kohta. Sama kohtunik oli omaenda 1959. aasta kohtuotsuse
läbi vaadanud ning vähendas karistusaega vastavalt uuele ENSV kriminaalkoodeksile seitsmele aastale. Niklus oli
aga juba ligi kaheksa aastat kinni
istunud. Tartusse saabudes näitas
kalender kuupäeva 1. august 1966.
Tagantjärele kuulub naljakate seikade
hulka lugu, et vabanemine vanglast
toimus nädalavahetusel ning „voron”-i
juht (vene keeles “ronk”, s.t kinnine auto
vangide veoks) polnud kättesaadav.
Vanglast anti käsk ise jalgsi linna minna,
et paljude raskete raamatukastide jm.
vedamiseks takso otsida. Leidnud takso,
ei osanud Niklus selle ust avada:
“Pobedast” oli vahepeal “Volga”
saanud, ukse avamise tehnika oli
muutunud...
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ehk kuidas Mart Niklus N. Liiduga vägikaigast vedas
4) Olukord vanglates
Vanglasisesed elutingimused sõltusid
režiimist, mida oli neli liiki.
1) üldrežiim; 2) tugevdatud (kitsendustega) režiim; 3) range režiim; 4) erirežiim.
Toitlustus olenes konkreetsest vanglast.
Mordvas töötasid vangid mööblitehases.
“Trud ne nakazõvajet a ispravljajet” oli
levinud lööklause (vene keeles: Töö ei
karista, vaid parandab). Kurikuulsat
kriminaalvangidevahelist hierarhiat
poliitvangide hulgas polnud, ka laagrisisesed koputajad olid reeglina teadatuntud. Kuid mõnikord oli nääklemisi
noorte ja vanade vahel. Viimaste puhul
oli ju tegemist “päris” metsavendadega
ning vahel hõõrusid nad noortematele
nina alla, et mis te poisikesed vabadusvõitlusest teate! Ohtlikuks läks olukord
siis, kui tõelised kriminaalid poliitvangide hulka sattusid, neid terroriseerima ning lisaks veel “koputajateks”
hakkasid. Kui näiteks “krimkadel”
nende laagris omavaheline tüli tekkis
ning keegi seetõttu oma elu pärast
kartma hakkas, pruukis tal vaid üks
nõukogude vastane loosung meisterdada
ja lasta end “poliitikuna” uuesti süüdi
mõista. Seejärel viidigi mõni selline

vallandamine oli ikkagi vaid aja
küsimus. KGB arvates oli keeleõpetaja
meelestus N. Liidu-vastane, heideti ette
sidet välismaaga. 1979. aastal esitati
otseseks põhjuseks “töödistsipliini
rikkumine”. Madala palga tõttu andis
Niklus nimelt 18-tunnise normkoormuse asemel 24–30 tundi nädalas.
1979. aasta sügisel tühistas kursuste
juhataja Beatrice Ulanova selle lisakoormuse, kuna ta tahtis oma endisele
kooliõele Nikluselt äravõetud tundide
arvel Tartusse töökoha luua. Eelmise
õppeaasta õpilaste soovil aga jätkas
Mart ilma palgata tundide andmist ning
kandis need tasuta antud tunnid ka
õppetöö päevikusse sisse. Direktor
kirjutas KGB-le avalduse. Koolis
korraldati “streik”, õpilased uut õpetajat
ei tunnistanud. Niklus olevat ühiskondlikus korras tundide andmisega põhjustanud koolile elektri lisakulu, seega oli
tegemist „distsipliini süstemaatilise
rikkumisega”. Nagu ütleb eesti vanasõna: kes otsib, see leiab. Kui midagi
ikkagi vaja oli, siis leidis KGB selle
alati!
Vahetult pärast vallandamist võis
lagedale tulla uue etteheitega — ilma
kindla töökohata, järelikult kas või
amoraalse eluviisiga…

7) Uus vahistamine rippus
õhus
Vallandamisjärgne
aeg
möödus
mõttekaaslaste
külastamisega Moskvas ja
Leedus. Tekkis kontakt Jüri
Kukega, Tartu Ülikoolist
vallandatud
teaduriga
(elektrokeemik). Koos käisid
nad Moskvas ning kohtusid
seal ka välismaa ajakirjanikega. Augustis 1979 koostati Tartus Nikluse kodus
dokument, mida rahvusFoto: internet vahelistes allikates hakati
nimetama „Balti Apelliks”.
vang poliitvangide laagrisse üle, kuigi Tuginedes rahvusvahelisele õigusele,
tegemist näiteks tavalise kurjategija- nõuti selles Balti riikide iseseisvuse
mõrtsukaga. Niiviisi said nad „poliiti- taastamist. Dokumendile kirjutasid alla
kute” hulgas uut kriminaalset karjääri 45 baltlast, paljudelegi neist sai osaks
alustada.
punane kättemaks. Ka Niklusel ja Kukel
tuli järgneva aja jooksul tõdeda, et neid
5) Edasine käekäik peale esimest jälitati pidevalt — isegi haiglas viibisid
vahistust
KGB nuuskurid kohal. Polnud võimalik
Pärast Mordva-Vladimiri vanglaid uusi Moskva rongi pileteid ise osta.
töötas Niklus kümme aastat (1976. Isegi rongi tuli tagantpoolt sisse hiilida
aastani) tõlkijana ja õpetajana. Kuid — sellegipoolest nähti ta ära ja võeti
KGB otsis vahistamiseks visalt uusi vägivaldselt rongist maha. Kuid Niklus
ettekäändeid. Nii leiti tema kodust oli mõndagi kogenud ning hakkas
kirjutusmasin, mis viidi ära väitega, et jaamahoones karjuma: „Aidake kodategemist olevat varastatud esemega. nikud! Appi, KGB ründab!” Nii jäeti ta
Pärast anti tagasi. Miilits tuli Niklusele sedapuhku rahule, kuna kõike püüti teha
käsitsi kallale, kuna viimane keeldus ju salaja, KGB kartis avalikkust.
kaasa minemast (vahistamismäärus ei Moskvasse ta siiski jõudis, keegi endine
olnud väljastatud korrektselt, väljastaja kaasvang tuli Lätist juhuslikult järgallkiri oli puudu). Seega tuli viibida misel päeval Tartusse külla ning viis ta
miilitsas puuris ning selgus vahistamise autoga Riiga, kust sai edasi rongiga
tegelik põhjus — nii oli võimalik Moskvasse. Tartusse naastes ootas
sooritada kodu läbiotsimine ilma temata, loomulikult KGB juba ees, seekord
käidi lihtsalt tema raamatuid, kirja- seisis vahistamiskäsul: “avaliku korra
vahetust jm. vaatamas. Ära võeti rikkumine” ja “uurimistoimingu takistaingliskeelset ajakirjandust ning — kõlab mine”. Kohtunik Jüri Paap ei võtnud
groteskselt — eesti keelde tõlgitud ÜRO vaevaks teda isegi mitte ära kuulata.
inimõiguste ülddeklaratsioon. Ning Appi karjudes olevat Niklus rikkunud
algatati uus kriminaalasi, seekord kaaskodanike rahu: 13 päeva aresti.
võimudele vastuhakkamise pärast. Kuna Tervisehädade tõttu pidi ta pärast
Nikluse vastu vägivalda ei lõpetatud, arestikambrit minema Maarjamõisa
alustas ta Tallinna vanglas näljastreiki. haiglasse, kuid vanglast väljumisel olid
Kui Lääneriikides alustatakse nälja- aga inimesed talle sinna varajasel
streikijate sundtoitmist kuuendal päeval, hommikutunnil lilledega vastu tulnud.
siis N. Liidus otsustas vanglaarst oma
suva järgi, millal hakata toitma (ametlikult: füsioloogiliste näitajate põhjal). 29. aprillil 1980 kirjutati peaarsti
Kaks nädalat streikis Niklus suures korraldusel Nikluse haiglast välja, kuigi
kambris — eriti rasked olid esimesed raviarsti arvates polnud ravikuur veel
päevad, kui kaasvangid oma toidu- lõppenud. Päev hiljem, toonud emale
korrad kätte said. Kuid isu kadus naabri juurest lillesibulaid, võttis KGB
juba pärast kolmandat päeva. Alles ta tänaval kinni. Jüri Kukk oli juba
pärast teist nädalat alustati kunstilikku varem vahistatud. ENSV Prokuratuuri
toitmist, ühtekokku kestis see martüü- “eriti tähtsate asjade uurija” Erich
rium 57 päeva. Siis aga järsku vabastati, Vallimäe võidurõõmutses: „Seekord
ühtäkki polnud härra N. enam ühis- need uksed teie ees nii kergesti lahti ei
konnale ohtlik. Või said põhjuseks siiski lähe!”. Süüdistus vastavalt ENSV KrK
Ameerika Hääle sõnumid õpetaja taga- §194 järgi: „Nõukogude korda halvuskiusamisest? Omal jalal otsustas ta tavate ja teadvalt valede väljamõeldiste
jõuda Balti jaama. Jõudiski. Ning suutis levitamine” karistusmäär nägi ette kaks
ka tõestada, et töölt peaaegu kaks kuud aastat. „Agitatsiooni ja propaganda” eest
kestnud äraolek pole samastatav töö- oleks ähvardanud nüüd juba kümme
aastat. Vallimäe oli arvestanud, et
luusiga.
vahistatu kirjutab süüdistusele väriseva
6) Pedagoogitöö jätkamine
käega alla, Niklus aga rebis arretee... oli võimalik ainult seetõttu, et rimismääruse tükkideks. Poliitvangide
tegemist oli keelekursustega täis- hulgas olid juba ammugi käibel ringkasvanutele, koolides tohtis Niklus kirjad, kuidas uute vahistamiste korral
tunde anda vaid asendajana. Kuid käituda ja kuigi eeluurimiseks oli ette

nähtud maksimaalselt kaks kuud, hoiti
Niklust Moskva loal enne kohut kinni
tervelt üheksa kuud. Nii Jüri Kukk kui ka
Mart Niklus keeldusid uurijatega
suhtlemast, et vältida igasugunegi
toimikute valmistamine. Samuti boikoteerisid
nad kohtupsühhiaatrilist
ekspertiisi, mille tegemiseks oli kaks
meetodit:
!ambulatoorne ekspertiis (vestluse
vormis);
!statsionaarne ekspertiis (kestvam
vaatlemine haiglas).
Läbiviijaks oli professor Jüri Saarma,
tookordne N. Liidu Meditsiiniakadeemia korrespondentliige ning üks
vähestest, keda toona lasti piiri taha
ülemaailmsele psühhiaatria kongressile
Honolulus. Seal mõistis maailma
psühhiaatrite üldsus hukka psühhiaatria
kuritarvitamise N. Liidus ja süüdistas
selle riigi psühhiaatreid arstieetika
rikkumises vahistatute suhtes. Hiljem
aga jagas Saarma massiteabes muljeid,
kuidas “kodanlikud teadlased” N. Liitu.
alatult laimavad. N. Liidus aga käsitleti
ja koheldi dissidente ja vabadusvõitlejaid sageli kui vaimuhaigeid.
Nikluse süüdivuse testi viis Saarma läbi
kahe oma kunagise õpilasega vanglas
kabinetis kohtudes kohvi- ja tordilaua
taga, Niklusele ei pakutud istetki.
Protokolli läks kirja: „Tervitab, vaatab
ringi, küsimustele ei vasta, psühhoterapeutilisele vestlusele ei reageeri. Seetõttu ei saa avaldada arvamust tema
seisundi kohta. Niklus oli ju hakanud
vaikimist kasutama hädakaitsena
justiitskuritegevuse vastu. Kuid ka
tunnistusest keeldumine võis jällegi olla
karistatav. Seega toonitas Niklus alati, et
keeldudes suulisest tunnistamisest
nõuab ta kirjalikku võimalust. Lõpuks
peeti Niklus siiski süüdivaks. Nii Kukk
kui Niklus jätkasid näljastreiki kohtusaaliski. Vaatamata halvale kehalisele
seisundile viidi nad menetlusele, kuid
küsimustele ei vastanud nad sealgi.
Nikluse kommentaar: „Kui on oodata
maksimaalne karistusmäär, siis milleks
veel kohtulavastust kergendada?”
Kohtuotsus langetati alles 1981. aasta.
jaanuaris — niikaua oli imetud pastakaid ja üritatud toimikuid traageldada..
Küsimusele enda süüditunnistamise
kohta vastasid Kukk ja Niklus vaikimisega. Niklusele määrati karistuseks
10 + 5 (maksimum), kuna tegemist oli
“eriti ühiskonna ohtliku retsidivistiga”,
st. korduvtegijaga. Edasi läkski teekond
rangeima režiimiga osakonda Permi
oblastis. Juba kaks kuud hiljem hukkus
teadlane Jüri Kukk ebainimliku kohtlemise tagajärjel ning maeti Vologda
kalmistule. 1989. aastal toodi ta põrm
Eestisse ja maeti ümber Kursi kalmistule.
1988. aastal algas N. Liidus perestroika,
tekkisid esimesed demokratiseerumise
alged. Kuid ikkagi ei puudutanud
mitmed juba varem antud amnestiad
poliitilisi vange. Aastal 1986, kui
Gorbatšov külastas Eestit, toodi ka
Niklus Permi oblastist Tallinna vanglasse, et veenda teda alla kirjutama
armuandmispalvele. Sellest ta keeldus,
kuna ta ju polnud ennast süüdi
tunnistanud. Saadetud tagasi Permi
oblastisse, alustati Läänes võimsat
propagandakampaaniat Nikluse vabastamiseks. Väljastati postmarke, trükiti
Nikluse pildi ja Gorbatšovi aadressiga
postkaarte, mida saadeti nii Moskva
Kremlisse kui ka Tallinnasse Lenini
puiesteele. Korduvalt üritati Niklust
sundida oma põhimõtetest avalikult
taganema, viidates ka tema ema halvale
tervislikule olukorrale. Mõni teine
poliitvang aga andiski psühholoogilisele
survele järele, kirjutas armuandmispalve või esines televisioonis soovitud
vaimus.
Vabanemine vangistusest
toimus
1988. aasta juulis. N. Liidu Ülemkohus
oli vahepeal leidnud, et õigeks karistuseks oleks kolmest aastat küllalt olnud.
Ometi oli kaheksa aastat juba istutud
ning kaebusi ebaõiglase süüdimõistmise
kohta saadetud kogu see aeg… Tartu
raudteejaamas tervitati teda uuesti
lilledega ning kanti Eestisse naasnud
Niklust kätel.
Lõpp lk 7
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Raamatusoovitus
Tui Hirve esikluulekogu „Õli lõuendil“

“Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006“
Seitsmeaastase vaheaja järel on taas ilmunud uus
õigekeelsussõnaraamat, mis on Vabariigi Valitsuse
määruse järgi kirjakeele normi alus.
Autorid on needsamad, kes on teinud eelmise, 1999. a ÕSi: toimetaja Tiiu
Erelt, koostajad Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Sirje Mäearu ja Maire Raadik,
kohanimevalimiku on koostanud Peeter Päll. Endiseks on jäänud ka
sõnaraamatu ülesehitus ning suunav ja soovitav olemus.
Eelmise ja üle-eelmise ÕSi ilmumise vahele jäi üle 20 aasta, mis oli liiga
pikk aeg. Pärast 1976. a ÕSi ilmumist otsustas vabariiklik õigekeelsuskomisjon 1980. aastate alguses mitu normingumuudatust. Need anti välja
eraldi brošüürina, millest üldsus paraku eriti teadlik ei olnud. Tagajärg oli
see, et ÕS 1999 sisaldas paljudele ootamatult suurt hulka uusi morfoloogiaja ortograafianorminguid, sealhulgas niinimetatud vabaks andmisi. Nüüdki
on autorid kuulnud küsimusi, küll kartlikke, küll lootusrikkaid: kui palju
uues ÕSis reegleid on muudetud, mis jälle vabaks on antud. Suuri ega
põhimõttelisi normingumuutusi seekord oodata ei tule. Miks siis uue
väljaande soetamine ikkagi kasulik oleks?
Iga sõnaraamat on juba ilmumishetkel pisut vananenud. Seitsme aastaga on
eesti keele sõnavara märgatavalt täienenud. Tänapäeva elu osaks on saanud
mõisted naabrivalve, vanemahüvitis, kobarkino, lumerõngas ehk korp,
pensionisammas, täisleppimatus, valglinnastumine, maastikukulgur,
mahetoode, kepikõnd, stressima, spaa, blogi, tako jpm. ÕS 2006 sisaldab
umbes 5000 uut sõna, nii vahepeal tekkinuid kui ka neid, mis olid eelmisest
väljaandest välja jäänud. Uute märksõnade arv on siiski väiksem, sest suur
hulk materjali (eelkõige liitsõnu ja tuletisi) on lisatud sõnaartiklitesse. Et
raamatu mahtu ei saa lõputult paisutada, on vastukaaluks tulnud välja jätta
vananenud keelendeid, haruldasemaid murde- ja slängisõnu jm tänapäeva
kirjakeeles vähem tähtsat.
Sõnavara muutumine hõlmab ka semantikat. Uues ÕSis on lisatud ja
ajakohastatud paljude sõnade tähendusi, tähelepanu on juhitud
ebasoovitavatele tähendusnihetele. Täpsemaks on saanud eriala- ja
stiilimärgendid. Sõnakuju ja käänamist on muudetud ainult mõnel üksikul
juhul, kui ÕS 1999 soovitus on tegelikust keelekasutusest tarbetult
lahknenud, nt hostel (mitte: hostell), jetisõitjate soovil jett (mitte: jeti),
botaanikute järgi kurkuma ja visteeria (mitte: kurkum, vistaaria).
Autorid on üldse püüdnud arvestada seitsme aasta jooksul saadud
tagasisidet ja kriitikat. Näiteks põhjustas ÕS 1999 ilmumise järel üllatavalt
palju segadust muuseum-akvaarium-tüüpi sõnade vormistus: noolsulgudes
näidatud kahesugust hääldust kui kahesuguse käänamise põhjendust pidas
nii mõnigi (ka filoloogiharidusega) kasutaja paralleelsete kirjapiltide
lubamiseks. Edasiste eksituste vältimiseks on hääldusinfo andmisest
seekord loobutud ja esitatud ainult kaks võimalikku käändtüüpi.
Põhikoolilaste tarbeks on 2004. a ilmunud “Õpilase ÕS“, mis autorite
ettekujutuses võiks aidata juba maast madalast kujundada emakeele
sõnaraamatu kasutamise harjumust. Põhikooli lõpus jääb sellest muidugi
väheks ja gümnaasiumiõpilane võiks kohaneda juba suure ÕSiga: õppida
tundma õigekeelsussõnaraamatu eripära võrreldes teiste, kirjeldavate
sõnastikega, samuti ÕSi üldist ülesehitust (nt lühendeid, kohanimesid ja
tüüpsõnade muutmist saab järele vaadata omaette nimestikest), sõnaartikli
ülesehitust ning soovitusvõtteid. Hea oleks osata vaadata märksõnast ja
esimesest näitelausest kaugemale ning õppida tegema sõnaraamatus
esitatud napi materjali põhjal üldistusi, mis aitaksid oma konkreetsele
keeleküsimusele vastust leida.
Mõnest koolist on kuuldunud nurinat, et on juba olemas mitu ÕS 1999-t,
aga nüüd tuleb veel osta uued raamatud. Tuleb tõepoolest, sest alates
1. detsembrist 2006 saab just ÕS 2006-st kui õigekeelsussõnaraamatu
uusimast väljaandest kirjakeele normi alus. ÕS 1999 eksemplarid sobivad
aga endiselt õpilastele ÕSi kasutamise õpetamiseks.
Tiina Leemets
Eesti Keele Instituudi teadur
Väljaandja: Eesti Keele Sihtasutus 2006
Hind: 578.–
Võimalik osta ka internetikauplusest www.raamatukoi.ee

ERi toimetaja märkus: Populaarses telesaates esitas saatejuht Marko Reikop
sõnaraamatukoostajaile uue ÕS-i baasil moodustatud lauseid, mille „tõlkimine”
raamatu autoreile üle jõu käis. Siin aga ei tasuks parastada, et mis te siis topite sinna
selliseid sõnu, millest isegi aru ei saa, vaid hoopis rõõmustada — uute sõnade järgi
on vajadus kasvõi noorel kirjanikul, kes isikupärast keelekasutust kujundamas. Olen
ka isiklikult keele ja keelereeglite liigse lihtsustumise vastu.

SLÄNGI(KAS) — uut eesti kõnekeeles
läbustama
pausi panema, pausitama
tossama
känd
hiivama
udutama
lõust

— hooletult sööma
— puuduma mingist kohustuslikust
üritusest
— suitsetama
— vanamees
— näppama, varastama
— valetama, luiskama
— nägu

tatikas

— väike laps

Eestis elavatele inimestele pole
Tui Hirve nimi ammugi mitte
tundmatu. Juba 2001. aastal
pani ta endast rääkima, kui
saavutas Eesti Eurolaulu võistlusel neljanda koha, olles tollal
16-aastane. Tui kirjutab ka
kontserdiarvustusi ning tema
üksikuid luuletusi on avaldatud
Eesti ajakirjanduses.
Ka Karlsruhe eestlastele on Tui
juba mitmeid kuid hea tuttav kui
meie „Stammtischi“ sagedane
külaline: tagasihoidlik, samas
aga sädelev ja ideederohke
vestluspartner. Tema tõeliselt
mitmekülgse talendiga saime
tutvuda aga alles mullu
detsembrikuu advendi- ja jõuluaegsete esinemiste ja kontsertide
kaudu.
Käesoleva aasta kevadel Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia
klassikalise laulu eriala lõpetav
Tui Hirv andis 2006. aasta
oktoobri lõpul välja oma esimese
luulekogu „Õli lõuendil“ (kirjastus „Tänapäev“, ISBN 9985-62459-9). Viiekümnest luuletusest
koosnevale kogule tegi illustratsioonid Tui 18-aastane õde Käbi.
Muuseas, andekad õed kuuluvad
kolmandat põlvkonda Lehiste,
Hirvede ja Paavelite kunstnikedünastiasse.

Betti Alver
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Teemade poolest on
õhuke luulekogu lai:
alapealkirjastatud
luuletused nagu
„Hõimurahva
joiud“, „Natüürmort
aatompommiga“ või
ka „Egoist profiilis“ jne, puudutavad
teemasid, milles
kajastuvad isiklikud
elamused, olustikuTui Hirv Pirita metsas
pildid, mütoloogia, suhtumine
Foto: erakogu
loodushoidu ning pärimuslikku
alalhoidu jpm. Taunimist leiab
tänapäevases Eestis vohav Apokalüpsis
nõmedus, moraalitus, tühjus.
Luuletuskogus on kasutatud
vabavärsi kõrval ka paaris- ja
ristriimi. Riimiluuletuste puhul
jääb kohati luuletuse mõte
ebaselgeks, aga vabavärsis kirjapandu on seda enam nauditav.
Allakirjutanu jaoks oli kogu „Õli
lõuendil“ väga meeldiv leid. Oli
huvitav lugeda, kuidas üks noor
inimene iseenda kogemustele,
ümbritsevale ja ka ajaloole
niivõrd „elutargalt“ läheneda
võib, meeltega, mis on veel
nooruslikult ergud ja võimelised
tähele panema, jälgima ning
jäädvustama.
Meeli Bagger / Karlsruhe
(artiklis on kasutatud fakte
23.12.06. Eesti Päevalehest)

Põlend metsad, happevihmad, õli —
kõik see pole ammu enam moes.
Rohtu, millest loodusrahva põli
taastuda võiks, veel ei müüda poes.
Süsihappegaas, osooniaugud —
väikluse ja mugavuse hind.
Naftajanust aetud püssipaugud,
tandri surnud, ülesküntud pind…
Möödavaataval ja juhmil viisil
hävitame ennast ja planeeti.
Pole enam hinda valgel riisil,
mida ennist kalliks kraamiks peeti.
Meie aiamööbel, huulepulgad,
liblikas ja tema kodupuu.
Täissöönud mass ja näljas rahvahulgad –
alati on süüdi keegi muu.

MAJANDUSNURK
Majandusküsimustega Saksamaal tegelevad riiklikest ja mitteriiklikest institutsioonidest:
Eesti Vabariigi Suursaatkond
Saksamaa Liitvabariigis /
Estnische Botschaft in Berlin

EAS esindus Saksamaal /
Enterprise Estonia

Hildebrandstr. 5, 10785 Berlin
tel +49-30-254 606 00,
faks 254 606 01
E-mail: Embassy.Berlin@mfa.ee
http://www.estemb.de

Mönckebergstr. 5, 20095 Hamburg
tel +49-40-30387899,
faks +49-40-30387981
E-mail: hamburg@eas.ee
http://www.eas.ee
Välisesindajad Evely Baum
ja Riina Leminsky
(ekspordi edendamine, praktiline abi
ettevõtjatele, EL-i struktuurifondid)

Majandusnõunik Mariin Ratnik
(üldised majandusküsimused)

EVL-i esindus Saksamaal
Deutsch-Baltisches
Informationbüro
in Rheinland-Pfalz
Gebäude 323, 55483 Hahn-Flughafen
tel +49 (0) 6543 509 443,
faks +49 (0) 6543 509 448
E-mail: lees@etc.ee
http://www.etc.ee
Välisesindaja Piret Lees
(eksport-import, praktiline abi
ettevõtjatele)

Algus lk 6

8) Vaba Eesti ja Mart Niklus
Niklus, keda president Meri on autasustanud riigivapi teise klassi ordeniga ja
kes on olnud ka esimese sõja- ja
okupatsioonijärgse Riigikogu liige, pole
ikka veel vanaduspuhkusele läinud.
Tema sõnul tuleb võitlust jätkata, sest
pole ju olnud mingit okupatsioonijärgset
puhastust. Vabadusvõitluse eest antakse
punastele koguni riiklikke teenetemärke, endisaegsed karjeristid, poliitilised seiklejad ja KGB-käsilased jätkavad nüüd juba isamaakõnede ja sinimustvalge saatel. Kui keegi ajakirjanik
küsinud Vallimäelt (kes praegu on ühe
õigusbüroo omanik), et teda peaks tema
lähimineviku punaste tegude eest kohtu
alla antama, vastanud endine „eriti
tähtsate asjade” uurija umbes niiviisi:
„Siis olid ju teised ajad, meie täitsime
vaid ametikohustusi ja käske, ning kui
mind kohtu alla antaksegi, oskan ennast
igal juhul kaitsta paremini kui seda tegi
Johannes Hint.”
Nikluse üheks peamiseks mureks on
endiselt ikka veel välja juurimata
„punane süsteem” ja tänaseni postsovetlik Eesti (aastal 2006 lükkas ta koos
Enn Tarto ja teiste endiste kommunismivangidega tagasi president Arnold
Rüütli poolt määratud Valgetähe ordeni
— nad ei pea sündsaks võtta endiselt

tippkommunistilt vastu autasu vaba
Eesti eest osutatud kangelaslikkuse
eest).Teiseks Nikluse teemaks on noore
Eesti riigi laostamine ja rumal juhtimine.
„Meil ei ole riik, vaid riigi paroodia. Kas
mujal on võimalik kaitseminister, kellel
puudub militaarharidus, või loodusteadusliku hariduseta keskkonnaminister või juriidilise hariduseta
justiitsminister? Meil on tegemist
lihtsalt poliitiliste seiklejatega, kes vaid
karglevad ühest erakonnast teise —
otsekui Browni liikumises. Nende
eesmärgiks pole rahvuslikud ideaalid,
rahvus- ja demokraatliku õigusriigi
ülesehitamine, vaid omakasu. Ühe
valitsuse pikimaks valitsusajaks on
olnud vaid 2,5 aastat. Kuhu me ükskord
niiviisi välja jõuame?”
Seega saabki vastuse avapeatüki
küsimus: Nikluse võitlus pole veel läbi.
Lõpprepliik
Lugeja näeb: Mart Nikluse ja HEA Seltsi
vestlus oli pikk. Ikkagi jäi veel paljugi
küsimata. Näiteks: Kas tol ajal usuti
tõepoolest võitluse tulemusse? Välismaailm ju ignoreeris vastupanuliikumise olemasolu — näiteks tegutsesid metsavennad veel kümme aastat
pärast Teise maailmasõja lõppu.
Nikluse-taolisi verbaalse relvaga
võitlevaid poliitilisi kritiseerijaid elik

“kapitalis-miga sümpatiseerijaid” oli ju
N. Liidus mitmeidki. Juhul, kui
vabadusvõitlejate seas valitseski valevuibopuulik “keegi ei kuule meid”
meeleolu: mis sellegi-poolest motiveeris
oma rolli jätkama?
Liilika M. Allev / Hamburg
liilika@eesti.de
Lugemissoovitus:
Mart Niklus, “Mind ei tapetud õigel ajal.”
ISBN 9949-10-501-3 (Esseede kogumik
Nikluselt ja Niklusest)
Selgituseks:
Represseeritute organisatsioone on Eestis
mitmeid, igaühel on erinev nägu:
!Eesti Endiste Poliitvangide Liit;
!Eesti Vabadusvõitlejate Liit;
!Eesti Õpilasvabadusvõitlejate Liit;
!Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit
Memento jt
Kui välismaale põgenenud eestlastel on
õigusi hüvitustele, siis ei kuulu endised
kommunismivangid ja metsavennad senini
ametlikult tunnustatud vabadusvõitlejate
hulka. See tähendab, et neil puuduvad ka
hüvitusnõuete esitamise võimalikkus ning
vabadusvõitleja ametlikust staatusest lähtuvad soodustused ja õigused.
Keeleline selgitus:
„koputama” — kellegi peale kaebama

KUULUTUSED JA TEATED

Nr 1 (800)

Pilk ette

AJUTRENN!

!15.–19. veebruaril 2007

Sudoku nr 3
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Sudoku nr 3 lahendus

3 9 1 8 4 7 2 5 6

Info: EÜSL-i Hamburgi
Rahvuskoondis, Gina Bauer
HSGmbH@t-online.de

6

Sudoku on populaarne Jaapani numbrimõistatus, mis lööb laineid kogu maailmas.
Pole vaja mingit matemaatikat ega arvutamist.
Sudoku lahendamiseks on vaja vaid natukene
loogilist mõtlemist ja arutlusoskust.

9 6 8 4 5 1 7 2 3

15.00
EV aastapäeva pidulik
tähistamine Hamburgis
Nicolai kiriku koguduse majas
Abteistr. 38 (U-Bahn 1,
peatus: Klosterstern), Hamburg

5

8 2 6 5 1 3 9 7 4
5 7 4 6 2 9 3 8 1

! 24. veebruaril 2007 kell

4

Täida kõik tühjad ruudud nii, et
a) igas üheksas reas (horisontaalselt)
b) igas üheksas veerus (vertikaalselt)
c) igas 3 x 3 ruudus
numbrid 1 kuni 9 esinevad vaid ühel korral
Lähendus järgmises lehes.

6 5
3 9
4
2
3

Info: EÜSL-i Kölni Rahvuskoondis, Mare Rahkema
mare321@msn.com

............................

Sudoku reeglid:

1 4 7 2 3 8 5 6 9
2 3 5 7 9 6 4 1 8

KERKi talispordipäevad
koos Müncheni RK-ga
Bayrischzell

............................
! 24. veebruaril 2007 kell
16.00
Müncheni Rahvuskoondise
Eesti Vabariigi 89. aastapäevale pühendatud pidu
Hofbräukeller,
Innere Wiener Str. 19, 81667
München
Ruumis: Maximiliansstüberl

............................
! 24.–25. veebruaril 2007
Kölni Eesti Rahvuskoondise
aastakoosolek ja sellele
järgnev Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud
koosviibimine
Info: Mare Rahkema,
Im Wolfhagen 29a, 42929
Wermelskirchen
mare321@msn.com

............................
!18. ja 19. märtsil 2007
kell 20.00
Frankfurt
Paavo Järvi juhatab Frankfurti
Radio-Sinfonie-Orchester
Kavas: Olivier Messiaen —
L'Ascension;
Gustav Mahler — 9. sümfoonia
Koht: Frankfurt — Alte Oper —
Großer Saal
Info: www.hr-online.de

............................
! 24. märtsil 2007 kell 15.00
Eestikeelne jumalateenistus
ja seltskondlik koosviibimine
Hamburgis
Nicolai kiriku koguduse majas
Abteistr. 38 (U-Bahn 1,
peatus: Klosterstern), Hamburg
Info: EÜSL-i Hamburgi
Rahvuskoondis, Gina Bauer
HSGmbH@t-online.de

............................
!25. märtsil 2007 kell 15.00
Hamburg
Kaja Telschowi ettekanne
“Anna Haava — 50. surmaaastapäev”
(jumalateenistus jääb ära)
Koht: Nicolai kiriku koguduse
maja, Abteistr. 38, (U-Bahn 1,

Jaanuar 2007

Viimane veerg

7 1 2 3 8 4 6 9 5
6 8 3 9 7 5 1 4 2
4 5 9 1 6 2 8 3 7

8

Juubilarid!

Kallid lapsevanemad!
Ka aastal 2007 on teie lastel
võimalik külastada EÜSLi projekti
“Saksamaal elavate eestlaste
lapsed suveks Eestisse —
laste suvelaagritesse”
raames Eesti suvelaagreid

Et iga hommik Sulle rõõmu kingiks
ning muudaks argipäeva peoks.
Sul õnne olgu igas aastaringis
ja kõik Su soovid saagu teoks.
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis
ja Eesti Rada õnnitlevad juubilare

Projektiga võite veel kord lähemalt tutvuda
EÜSLi interneti leheküljel
http://www.eestlased.de/EYSL/

Jaanuar
pr Ludmilla Daubert
pr Luule Sanmann
hr Villu Laidsaar

85
65
60

Informatsiooni saamiseks palun pöörduda
tel: 02173-969 089
või
e-post: maarika@ish.de

Veebruar
pr Leida Siniveer
85
dr Tiiu-Ann Kallas-Liepins 60

Projektijuht ja kontaktisik Saksamaal
Maarika Remmert

Armastatud Eesti esinäitleja Ita
Everi eluloost ilmus raamat „Ita
Ever. Elu suuruses”. Nagu ütleb
autor Margit Kilumets, räägib
elulooraamat kokkuleppe kohaselt
rohkem Itast kui inimesest ja
vähem Everist kui näitlejast. Tänavu
75-aastaseks saanud Ita Ever ütles, et
kuigi kirjutamise ajal oli neil nii
häid kui halbu aegu, on ta tulemuse
üle õnnelik. „Ita Ever. Elu suuruses”
on esimene raamat Eesti Naise uuest
sarjast, mis räägib väärikatest,
võimsatest ja tegusatest Eesti
naistest.

.............................

1975. aastast ERSO nime kandev
Eesti esindusorkester sai 18. detsembril 80-aastaseks. Esindussümfooniaorkestrit võib pidada
samalaadseks sümboliks nagu on
igal riigil lipp, vapp ja hümn. ERSO
on katkematult üle elanud kõik
ajaloo kriisid ja katastroofid, olles
katkematult tegutsenud ka sõja ja
okupatsioonide ajal. Maailma tunnustusest enam maksab teadmine, et
Eesti riigil on stabiilselt kõrgtasemel
püsiv sümfooniaorkester, kes annab
aastas umbes 60 kontserti. ERSO
peadirigent Nikolai Aleksejev on
öelnud, et selle orkestriga võib
esitada ükskõik millist repertuaari
maailma ükskõik millises saalis.

.............................

Eesti Raadio valis aasta muusikuks
Anu Tali. 2006. aasta oli Anu Talile
loominguliselt väga edukas. Noor
dirigent juhatas Savonlinna ooperifestivali „Carmeni” etendusi ja dirigeeris Euroopa tähtsaid orkestreid,
nagu Mozarteumi orkester, Bremeni
Deutsche Kammerphilharmonie,
Müncheni Bach Collegium, Berliini
Deutsche Sinfonie-Orchester.

.............................

5. jaanuari peetakse Eesti ajakirjanduse sünnipäevaks, kuna samal
kuupäeval 1821. aastal ilmus Otto
Wilhelm Masingu „Marahwa Näddala-Lehe” esimene number.

.............................

TEADANNE

EESTI EVANGEELIUMI LUTERIUSU KIRIKU KONSISTOORIUM

Armsad kaaskristlased, kaasmaalased!
Nende sõnadega pöördus tihti rahva poole meie hulgast lahkunud peapiiskop Udo Petersoo. Need
sõnad toovad esile meie vanemad ja vanavanemad, kes tõid põgenikena vabasse maailma kaasa eesti
rahvakiriku alustele rajatud Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku, mis toimib tänapäevani.
EELK põhimääruste alusel otsustas konsistoorium peale peapiiskop Udo Petersoo surma ametisse
valida peapiiskopi kohusetäitja (kt) ja korraldada uue peapiiskopi valimised. Möödunud kuude
jooksul pandi kirja peapiiskopi kandidaadid, täpsustati põhimääruste alusel valimisõiguslikud
kirikukogu liikmed, moodustati häältelugemiskomisjon, valmistati ja postitati ülemaailmselt
valimismaterjalid väliseesti koguduste asukohamaadele.
Häältelugemiskomisjon teatas 21. detsembril 2006, et 46-st sissetulnud häältest ei saanud keegi viiest
kandidaadist 50-protsendilist lihthäälteenamust, kaks enim hääli saanud kandidaati on peapiiskopi
kt Thomas Vaga ja õpetaja dr Andres Taul. EELK põhimääruste alusel toimub järgmine hääletus nende
kahe kandidaadi vahel. Konsistoorium saadab uued valimismaterjalid välja 2007. aasta jaanuarikuus.
EELK konsistoorium tänab Eesti Vabariigi aupeakonsulit Torontos, hr Laas Leivatit ja advokaate
hr Tõnis Laari ja hr Indrek Uukivit, kes komisjoniliikmetena viisid läbi häältelugemise.
Armsad kaaskristlased ja kaasmaalased Jumala õnnistatud uut aastat teile kõigile!
Thomas Vaga
EELK Peapiiskopi kt

ˇ

Ivar Nippak
EELK Konsistoorium
peasekretär

Euroopa Liidu koostöövõrgustiku
korraldatud uuringu tulemusest
selgus, et Tallinnas on Euroopa kõige
paremini arenenud traadita internetilevi ja järelikult on see mobiilsete
lahendustega linn. Asjatundjate
hinnangul on varsti tervest Eestist
raske leida paika, kus pole loodud
võimalusi internetiühenduseks.

.............................

Peagi valmiv E-kunstimuuseum
Peagi valmiv E-kunstimuuseum
võimaldab
internetis
reprosid
vaadata ja tellida. Praeguseks on
Eesti Kunstimuuseumi e-projektist
valminud esimene etapp — aadressile http://digikogu.ekm.ee on üles
riputatud muuseumi kaasaegse
kunsti kogu. Tulevikus saavad veebikataloogideks baltisaksa kunsti,
vanema eesti kunsti ja väliskunsti
kollektsioonid. Peale piltide leiab
E-muuseumist ka teose juurde
kuuluva vajaliku informatsiooni —
teose autori ja nime, kunstiajaloolase
kirjutatud kunstiteose kontseptsiooni
täiendava teksti ja pildifaili tehnilised andmed.

.............................

Lahkus armas kasuisa

VASSILI ILVIK
Sündinud 27.02.1916 Rõsna külas
Surnud 28.11.2006 Kuressaares
Mälestavad sügavas leinas
Selma, Linda, Tõnis, Tiiu perekonnaga,
sugulased Eestist

Täpsustusi, kommentaare,
ettepanekuid, kaastöid,
kuulutusi ja teateid ootame
aadressile
EestiRada@yahoo.de
Tähtaeg: iga paaritu kuu
10. kuupäevaks

Oktoobris lahvatas tüli Sakala keskuse uue omaniku, linnalt keskuse
lammutamiseks loa saanud AS Uus
Sakala ja lammutamise vastu olevate
loomeliitude esindajate vahel. Küsimus on juba kujunenud ka näiteks
sotisaaldemokraatliku erakonna
üheks valimisvõitluse osaks. Pikettide tulemusena on lammutamine
lühiajaliselt peatatud, kuid kultuuriministri sõnul ei ole kehtivaid
lepinguid võimalik tühistada ning
lammutamise peatamine läheks
riigile maksma 150 miljonit krooni.

