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Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Berliinis
Baden-Württembergi liidumaa peaminister Günther H. Oetinger ja
Eesti peaminister Andrus Ansip kutsusid koos Eesti suursaadiku
dr Clyde Kulli ning ministri prof. dr Wolfgang Reinhardiga kokku
eestlasi ja Eesti sõpru Berliini Baden-Württembergi esindusse
tähistama Eesti Vabariigi 90. juubelit.

Esines Eesti Lastekoor Lydia Rahula
juhatusel ja Tomi Rahula improvisatsioonide saatel, Anni Arro
tutvustas Eesti kööki, Tartu AHAAKeskus pani käima martsipani
töötoa.
Berliini Filharmoonias avati
festival „Essentia Baltica 2008“
Kremerata
Baltica kontsertiga
Gidon Kremeri juhatusel. Avamiskontserdist võtsid osa Saksamaa
Liitvabariigi president Horst Köhler,
Läti ja Leedu presidendid ja Eesti
Riigikogu esimees Ene Ergma.
Günther H. Oetinger mainis oma
sõnavõtus, et Eesti ja Saksamaa on
juba aastasadu omavahel seotud nii
ajalooliselt kui ka kultuuriliselt.

EV peaminister
Andrus Ansip
kõnelemas
EÜSLi esimehe
Richo Zieminskiga
Foto: Sven Bagger

ESTO minevik ja olevik
ESTO on ülemaailmne väliseestlaste kultuurifestival, mis on neljaaastaste vaheaegadega toimunud alates 1972. aastast.

ESTO ellukutsumise idee autoriks
on Robert Kreem Kanadast.
ESTO`84 väljaandes kirjutab ta:
„ESTOde traditsioon on aidanud
mobiliseerida meie rahvajõudu
globaalselt, mõista üksteist inimestena ja eestlastena ning eri maades
elunevate eesti ühiskondadena.
ESTOd on meist moodustanud
tõelise Vaba Eesti ühiskonna
loendamatute kommunikatsioonikanalitega meie vahel, üle ruumiliste kauguste ja erinevate elutingimuste.
Nagu Eesti Vabariik kuulutati välja
manifestiga, nii kinnitasid vabad
eestlased ühise manifestiga esimesel
ESTOl aastal 1972 meie uue
globaalse eesti ühiskonna tegevuse
sihid:
1. Eesti rahva enesemääramise
õiguse
ja poliitiliste vabaduste
tagasivõitmine.
2. Eesti keele ja kultuuri säilitamine ja edendamine.
3. Eesti rahva loovate jõudude
koondamine ja toetamine ühiskondlikul, kultuurilisel, majanduslikul ja igal teisel elualal.”
Esimeste ESTOde põhisuunitlus
oli tugevalt poliitiline. Vabas
maailmas elavad eestlased ei olnud
unustanud ja ei tahtnud leppida
sellega, et nende sünnimaa oli
jätkuvalt okupeeritud ning eesti
rahvas selle okupatsioonivõimu
ikke all kannatab.
Pagulaseestlased
kasutasid
ESTOt väljundina, et tervele maailmale rahumeelsete demonstratsioonide ja kultuuriliste ürituste
kaudu meelde tuletada Eesti õiguse-

tut okupatsiooni. Tähelepanuväärne
on ka see, et festivali asukohamaade
valitsused alati suurimat solidaarsust eestlaste vastu üles näitasid.
Üheskoos nõuti vabadust Eestile ja
eesti rahvale!
Aastakümnete vältel on igale
väliseestlastele ESTOst osavõtt
olnud aukohustus. Poliitiliste nõudmiste kõrval on festivalil alati tähtsal
kohal olnud ürituse kultuuriline
aspekt. Tuhanded osavõtjad tulid
kokku sinimustvalgete lippude all ja
kirevates eesti rahvarõivastes koos
laulma ja tantsima, sportima,
etendama teatrilavastusi, pidama
teadlaste konverentse jpm. Kõige
sellega tutvustati asukohamaades
võimalikult mitmekülgselt eesti
kultuuri ja nauditi üheskoos eestlaseks olemist.
Eelnevad üheksa ESTOt on
toimunud:
1972 — Toronto, Kanada
1976 — Baltimore, USA
1980 — Stockholm, Rootsi
1984 — Toronto, Kanada
1988 — Melbourne,Austraalia
1992 — New York, USA
1996 — Stockholm, Rootsi
2000 — Toronto, Kanada
2004 — Riia, Läti
Selles, et väike Eestimaa, tema
rahvas ja kultuur maailmale tuntumaks on saanud, on ESTOdel ja
väliseestlaste tegevusel kindlasti
suur osatähtsus.
Pärast Eesti taasiseseisvumist
1991. aastal on palju vaieldud
ESTOde vajalikkuse üle. Eesti on
nüüd jälle vaba, iseseisev demo-

Kontakt pole kunagi täiesti katkenud. Baden-Württembergi liidumaa
soovib Eesti, Läti ja Leeduga
sidemeid veelgi süvendada.
Pidulikule üritusele oli kutsutud
umbes 1100 külalist, sealhulgas
EÜSLi esimees Richo Zieminski.
Peo käigus oli Richo Zieminskil
võimalus
kõneleda
pikemalt
peaminister Andrus Ansipiga. Põhiteemaks
osutus
ESTO 2009
Münsteris. Hr Ansip oli asjast vägagi
huvitatud ning nõustus Eesti kaudu
toetama kultuurifestivali nii palju
kui võimalik, sest üritus on ju
Eestimaale väga hea ülemaailmne
reklaam.
Richo Zieminski / EÜSLi esimees

SELLES
NUMBRIS
Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Berliinis
l ESTO minevik ja olevik
lk 1
l “Pihtimus”
l

Toimetaja veerg
l Eesti Kool Hollandis sai
aastaseks
l Henrik Visnapuu
jälgedes
lk 2
l

l
l
l
l

President Ilvesele anti autasu
Jaanipäeva kombeid
Majandusnurk
Lühidalt
lk 3

PIHTIMUS
Kõik punktid avastada su pinnalt, mu arm,
tollhaaval kobada läbi su kehakumerused,
iharalt meelata su kummalist hõngust,
peatada aeg, et sust midagi kaotsi ei läheks.
Lebada lihtsalt, et sa oleks mu ümber,
sest läbi su keha voolab vaid headus.
Oled kui nektar, milles ma kümblen —
armastusest pakatava kehaga janune.

kraatlik riik. Milleks veel Kuigi olen võimetu sind käskima-keelama,
ESTOd?
luban sind kadeduseta jagada.
Vastus sellele küsimu- Seda, et lõpuni jääd mu südamekoduks,
sele kõlaks:
ESTO on väliseestlaste tunned ju isegi — isamaa.
K. Aanja
kogukondadele kujunenud kultuuriliseks traditsiooniks.
E S TO
üritused vahendavad ja
tutvustavad endistviisi maailmale Saksamaal elavad baltisakslased, nii
meid, mis on ka kodueestlaste sihiks esinejatena kui ka külalistena.
ja sooviks. ESTO kaudu ei taha Samuti ootame Münsteri ja ümbrusväliseestlased (nagu seda vahel konna elanike ning eesti sõprade
valesti tõlgendatakse) mitte ennast rohket osavõttu nii Saksamaalt,
presenteerida, vaid eesmärgiks on Euroopast kui kogu maailmast.
Oleme arvamusel, et sellise
tutvustada Eestimaad ja tema
kultuuri, sest ESTO kutsub kokku suurürituse kordaminek saab õnnesühisele peole üle maailma laiali- tuda vaid kõigi eestlaste, nii välispillutatud erinevates
kultuuri- kui ka kodueestlaste, kõikide orgakeskkondades elavaid eestlasi, sinna nisatsioonide, ametkondade aktiivjuurde kuuluvad ka kodueestlased. sel osavõtul ja toetusel, ühise
ESTO annab võimaluse kohtuda nt jõupingutusena!
„Kunagi räägiti muinasjuttu mere
Kaukaasia ja Austraalia eestlasel,
annab võimaluse kohtuda oma põhja vajunud linnast, mis kord iga
ammuseid sõpru, sugulasi, kooli- ja saja aasta järel jälle üles kerkib, et
võitluskaaslasi kui ka leida uusi veeta naerudest, tantsudest ja
tuttavaid. Nende päevade raames päikesest täidetud päev. Õnnelik on
toimuvatel üritustel on asja- see inimene, kes satub muinasarmastajatest lauljatel, tantsijatel jt, jutulinna just sel õigel päeval!
Ülemaailmsed Eesti Päevad on
kõrvuti professionaalidega, võimalus näidata oma aastatepikkuse töö pagulaseestlastele kujunenud sellitulemusi, sest ESTOl esinemise seks muinasjutumaaks. Iga nelja
nimel ollakse valmis meeleldi tööd aasta järel koondutakse mõnda
maailma linna, võludes selle Isetegema ikka eesti keeles ja meeles.
ESTO 2009 festivali programm seisva Eesti pealinnaks ja elatakse
koosneb
peamiselt
kultuuri- koos läbi naerusäravaid päevi.”
üritustest, küll aga ei puudu ka (väljavõte ESTO`88 raamatu avatraditsioonilised üritused nagu sõnast).
Rahvuskongress, teadlaste konveESTO 2009
rentsid ja üliõpilasseltside ja
orgkomitee
korporatsioonide kokkutulekud jne.
2009. aasta
ESTOl
osalevad

l

l
l
l

l
l
l

l

l

l
l
l

l
l
l

EÜSLi korralised valimised
aastal 2008
lk 4–5
Lugeja meenutab
Suveüritused Eestis
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Eesti Kool Hollandis sai aastaseks

Toimetaja veerg

A

eg-ajalt toimub ikka midagi, mis liidab
eestlasi kokku ja pakub kõneainet
pikemaks ajaks. Kui hiljuti meenutati
aastataguseid aprillisündmusi Tõnismäe
pronkssõduri ümber, siis 3. mail toimus üleeestiline prügikoristusaktsioon „Teeme ära”,
mis näitas eestimaalaste tahet ja entusiasmi
oma kodumaa puhtuse nimel üheskoos vaeva
näha.
Koristuspäeva hommikuks oli oma osalemisest teatanud 38 979 inimest, kuid neile
lisandus veel tuhandeid vabatahtlikke talgulisi, kes samuti oma
panuse puhtama Eesti jaoks tahtsid anda. Kokku osales
prügikoristuspäeval ligi 50 000 inimest. Rohelise mõtteviisi
võidukäik on viinud selleni, et hakatakse tasapisi aru saama, et ka
inimene on osake loodusest. Loodus kasutab oma jäätmeid uuesti,
nüüd saame aru, et prügi ei teki ega kao iseenesest, vaid me oleme
selles protsessis sees. Et säiliks normaalne elukeskkond on prügi
sorteerimine ning võimalusel taaskasutusse suunamine väga
vajalik. Prügikoristuspäeval kokkukogutud prügist loodetakse
taaskasutusse suunata 80 protsenti, ülejäänu ladestatakse
prügimägedele. 3. mail koristati ära umbes 6000 tonni prügi.
Koristatud prügi pärineb peamiselt riigimaalt, eramaadelt koguti
hinnanguliselt 500 tonni prügi. Metsa alt korjatud prügi hulgas oli
60 000 autorehvi ja hulgaliselt sellist klaastaarat, millele
pandisüsteem ei kehti. Uus jäätmekäitlusseadus nõuab prügikasti
olemasolu igas majapidamises, samuti nõutakse prügi sorteerimist.
Prügist lahtisaamine on kulukas, seetõttu lähevad paljud lihtsama
vastupanu teed ja viskavad oma sodi alates vanast mööblit kuni
lapsemähkmeteni metsa alla. Kuid palju on ka lihtsalt hoolimatut
suhtumist. Samal laupäeval kodu poole sõites oli linna sissesõidul
näha imeilusat ilma nautivaid grillseltskondi, kes vaevalt enda järelt
koristama suvatsesid. Kurb küll! Lisaks ärategemisrõõmule tuli
organiseerijatel ja tegijatel mitmeid kordi tõdeda, et mats jääb ikka
matsiks. Prügikoristuspäeva eel avastati mitmel pool uusi
prahihunnikuid või oldi juba kaardistatud prügihunnikutesse lisa
veetud. Järgmisel päeval tuuseldasid kogumispunkti viidud juba
sorteeritud prügikotte vanarauaotsijad.
On kiiduväärt, et sellises ulatuses kodanikualgatus Eestimaal
teoks sai, ent siiski jääb õhku küsimus — kes on need inimesed, kes
oma prügi metsa alla viivad, ja kuidas neid kasvatada, et
kaasmaalaste tehtud töö tulemus ei jääks püsima ainult hetkeks!?
Karin Aanja
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Kuulsime varakevadel rõõmuga
uudist, et Hollandis, Gouda linnas
tegutsev Eesti Kool saab aprillis
aasta vanaks! Sünnipäevapidudel
käiakse ju meeleldi ja nii asuski
neljast Kölni Eesti Rahvuskoondise
(KERKi) liikmest koosnev salk
Kölnist Gouda poole teele, kaasas
ka parimad soovid EÜSLi Hamburgi Eesti Kooli perelt.
Mida olime kuulnud Goudast!?
Jaa, kuulus Goudse Kaas ehk
maakeeli gouda juust tuli tuttav ette,
aga see, et 70 000 elanikuga LääneHollandis paiknev linn linnaõigused
juba aastal 1272 hollandi graaf
Florens van Goude poolt sai, oli
meie ajalooteadmistesse kena
värskendus. Ajalooline linnasüda on
igati vaatamisväärne — aastast 1449
seisab keset turuplatsi muljet avaldav raekoda, pisut edasi kõndides jõuab vaataja 15. sajandist pärit
St. Janí kirikusse, mille klaasimaalingutega aknad on ühed vanimad ja kuulsamad Euroopaski.
Sammuke kõrvale ja suurte puude
all seisab 14. sajandist pärinev
hoone — praegune linnamuuseum.
Meie seekordne lühike jalutuskäik
lõppes taas turuplatsil, mis on
ümbritsetud 14.–16. sajandist pärit
omanäoliste majadega, tahtmatult
tuli keelele võrdlus — just nagu
nukulinn! Aga see linnake oli
13. sajandil tänu oma veeteedele
kaubanduspartneriks Baltikumile!
Veel vaid teadmiseks, et see kuulus
Goudse Kaas valmib mitte linnas,
vaid selle ümbruskonnas.
Nüüd aga ringiga mööda
kanaliteäärseid tänavaid tagasi
sinna, kus asub Eesti Kool Goudas.
2007. aastast on koolil kasutada
Waldorfkooli maja: Stichting De
Vrije School Gouda. Pean kohe
lisama, et ruumid olid optimaalsed
oma kujunduse ja võimaluste
poolest! Astusime lahke koolirahva
kutsel edasi ja algaski aastapäeva
aktuskontsert. Esinejad olid muidugi koolijütsid ise, aga tantsu löödi
koos emade-isade ja külalistegagi.
Kooli oli tulnud tervitama ka
Brüsseli II Euroopa Kooli õpetaja
pr Maia Roosipuu. Pärast aktust
külastasime
liikumistundi
ja
muusikatundi. Toredad olid mõlemad ja õpetajate professionaalsus
oli lausa kiiduväärt!
Sünnipäevakooki süües saime
pisut pikemalt jutule ka kooli
eestvedajate ja mõtte teokstegijate
Saima Hinno ja Riina Hendriksiga.
Kuidas ja millal tekkis idee luua
oma kool Hollandis?
Ettevõtlikud eesti naised Hollandis otsisid juba pikemat aega
võimalust luua ühiselt lastele eesti
keele kooli. Konkreetse sammu
võtsid ette praegused kooli eestvedajad Saima Hinno ja Riina
Hendriks. Koostati kooli projekt
ja tutvustati seda Eesti suursaadikule Hollandis, pr Gita Kalmet`ile,
7. detsembril 2006. Pandi üles kooli
mõte ka interneti suhtlusportaali
Orkut, et saada vastukaja, kui palju
on olemas neid eestlasi, kes asjast
huvituvad. Vastukaja oli oodatust

positiivsem. Kooli esimene asukoht
oli aastal 2007 Utrechtis, tänaseks
siis Goudas. Kool tegutseb kord
kuus, muidugi soovitakse rohkem
koos käia, aga piiri panevad
vahemaad ja finantsid.
Praeguseks on esimene aasta
seljataga ja positiivselt tuleb kindlasti ära märkida vanemate huvi
lapsi eesti kooli tuua, samas tuleb
aga nentida, et laste keeleoskus on
väga erineval tasemel. Tunniplaani
vaheldusrikkus, mille käigus on
võimalus õppida eesti keelt läbi
mängu, tantsu ja laulu, on leidnud
positiivset vastukaja nii laste kui ka
vanemate hulgas. Koolil on ka oma
kodulehekülg www.eestikool.nl,
millele lähiajal uus, veelgi lastepärasem vorm antakse.
Millised on kooli eesmärgid?
Sihtrühmaks on lapsed, kelle
teine kodune keel on eesti keel, ja
eesti peredest pärit lapsed, kes
ajutiselt või püsivalt elavad Hollandis. Kooli eesmärgiks on eesti keele
oskuste arendamine ja säilitamine
ning eesti kultuuriteadlikkuse edasikandmine Hollandis elavate eestlaste hulgas. Hollandis lähevad
lapsed kooli väga vara — 4-aastaselt
— ja seega muutub hollandi keel
paratamatult kiiresti esimeseks
keeleks (võrdluseks Eestis —7-aastaselt, Saksamaal — 6-aastaselt).
Lastele on oluline kokku saada teiste
eesti keelt kõnelevate lastega.
Kui palju lapsi võtavad koolitööst osa ja millises vanuses?
Koolilaste nimekirjas on 39 last,
aktiivselt käib kohal vahelduvalt
umbes 20 last. Kõige vanem on
10-aastane ja kõige pisem 10-kuune! Õppetöö toimub kord kuus
pühapäeval (v.a juuli ja august), üks
õppekord kestab 3 tundi. Rühmad
on loodud vastavalt laste vanusele:
1. Laulu- ja mängukool
(kuni 3-aastased lapsed)
2. Mudilastekool (4–5-aastased)
3. Lastekool (6-aastased ja vanemad lapsed).
Õppematerjalid on pärit Eestist
— Eesti Instituut ja Eesti Teadus- ja
Haridusministeerium on toetanud
kooli õppekirjandusega, samuti ka
materiaalsete vahenditega.
Kuidas tekkis idee õpetada
hollandlastest isadele/emadele
eesti keelt?
Kooli tegevuse tulevikku silmas
pidades on taustidee, et pakkuda
koolipühapäeval tegevust kogu
perele ehk siis keeleõpet ja muid
kultuurilisi tegevusi ja loenguid.
Seoses lastekooli info levikuga tuli
keeleõppimise kohta küsimusi ka
lastevanemailt, nii see käima läkski.
Õppematerjalina kasutatakse Hollandis elava eestlanna Marian
Laving'u poolt koostatud materjale
“Eesti keele kursus algajatele”.
Vaatasime ka korraks üle ukse
tundi — meeleolu oli asjalik ja
papasid-mammasid päris mitmeid
koolipingis
istumas. Sirvides
M. Lavingu õppematerjale, torkas
silma huvitav ülesehitus ja lustakas
vorm keele õpetamiseks, mitte kuiv

ja raske grammatika, vaid samuti
pisut mänguline asjasse suhtumine
— aga just seeläbi saab argipäevakeel kiiremini selgeks. Kuulsime ka,
et üks Hollandi-Eesti segapere asub
sellest suvest elama Eestisse ja
seepärast pidi pereisa eriti tublilt
edusamme tegema. Samuti kuulsime kiitust hollandlaste hea keelevaistu ja motiveerituse kohta!
Kui lähedalt ja kaugelt tullakse
kooli?
Konkreetselt Goudas ei ela
koolilaste nimekirjast keegi —
kõik, kes kooli tulevad, tulevad
väljastpoolt. Kaugemalt tulijad
vajavad 1,5 tundi kohalejõudmiseks, lähemalt tulijad on näiteks
Haagist. EV Suursaatkonna korraldatud jõulupeol osales 80 eesti last
üle kogu Hollandi — seega võib
oletada, et nii palju tol hetkel
ametlikel andmeil neid eesti lapsi
Hollandis oli, aga arvud muutuvad
pidevalt ja loomulikult ei jõua kõik
koolis osaleda.
Milline on Hollandi koolisüsteem ja kas seal tuleks kõne alla
eesti keele õpetamine lisavõõrkeelena?
Eelpool sai mainitud, et lapsed
lähevad varakult kooli ja sellega
arvestades oleme püüdnud oma
kooli korraldada Hollandi kooliaegade järgi (vaheajad on paiguti
aga ikkagi erinevad). On teada, et
Haagi Rahvusvaheline Kool (International School of the Haag) on
põhimõtteliselt kohustatud tagama
eesti lastele, kes seal õpivad, eesti
keele õppimise võimaluse (Eesti
Haridus- ja Teadusministeeriumi
info). Minimaalne laste arv peaks
olema kümme. Rahvusvahelise
kooli põhimõte on, et kui emakeel
pole korralikult selge, siis ei ole
lihtne ka teisi keeli õppida. Üks kord
nädalas pärast tunde toimub emakeeleõpe, aga kahjuks on eesti lapsi
selles koolis nii vähe, et selline
süsteem nende jaoks ei toimi —
seega osalemine Eesti Koolis ongi
neile sobivaim variant.
Seekordne argisest pühapäevast
pidulikum koolipäev oli läbi saanud,
sünnipäevakoogid söödud, mängud,
tantsud, laulud mängitud-lauldud ja
ilm väljas rõõmustas selle toreda
sündmuse üle koos meiega. Jätsime
nägemiseni lootuses Hollandi Eesti
Kooli lapsi kui ka emasid-isasid
näha Saksamaa EÜSLi korraldatud
„Laste Kultuuripäevade“ külalistena Annabergis (Bonnis). Päris
kindlasti on nende kahe maa tublidel
koolitegijail seda, millest rääkida
omavahel kui ka laiemale ringile ja
võib-olla leiame aega ka ühiste
tegemiste jaoks. Soovime teile
edukat kooliaasta lõpuspurti ja
loodame uuesti kohtuda!
Hollandi Eesti Koolis käisid
külas KERKi esinaine Mare
Rahkema, KERKi juhatuse liige
Merike Miländer, nooremat generatsiooni esindasid KERKi liikmed
Kristiina Rahkema ja Grete
Miländer.
Merike Miländer / Köln

Henrik Visnapuu jälgedes
Eesti Kirjandusmuuseumi korraldusel kavatseb selle aastal septembrikuus Eestist teele
asuda filmigrupp Saksamaale, et Visnapuu pagulusaastatest filmi teha, filmiautoriks Vallo
Kepp. Loomulikult ei ole võimalik enam leida neid vanu kohti vanal kujul, kuid kunagiste
paguluslaagrite asupaika 60 aastat hiljem jm sarnast kindlasti. Kohtadest tulevad arvesse
eelkõige Geislingen ja Bodensee ümbrus.
Vahest leidub meie hulgas veel mõnigi isik, kes on Visnapuud kohanud, teda isiklikult
mäletab? Sel juhul palume pöörduda ER toimetuse poole, hoiame ja vahendame kontakti
Eesti Kirjandusmuuseumi ja filmigrupiga.
ER
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Lühidalt

President Ilvesele anti autasu
President Toomas Hendrik Ilves, kes viibis aprillikuus Ameerika
Ühendriikides töövisiidil, võttis vastu The United States — Baltic
Foundations'i (USBF) poolt välja antud autasu — Baltic Statesmanship Award.

„Balti riigid ei ole enam üleminekuühiskonnad, nad ei ole „uued
demokraatiad“,“ ütles president
Ilves autasu vastu võttes. „Pigem
oleme me taastatud demokraatiad.“
Eesti riigipea sõnul pole sugugi
imekspandav, et organisatsioon
nagu USBF on loodud just Ameerika Ühendriikides. „Ameerika
Ühendriigid kuulusid nende riikide
hulka, kes ei tunnustanud Eesti, Läti
ja Leedu okupeerimist ja annekteerimist. Külma sõja vältel hoidis
teie mittetunnistamispoliitika alal
eestlaste, lätlaste ja leedulaste
lootust, et meid ei unustata,“
kõneles president Ilves.
„Kui vaadata Ameerika Ühendriikide ja Euroopa atlandiüleseid
suhteid laiemalt, on selge, et kolm

Balti riiki kuuluvad kõige pühendunumate liitlaste hulka NATOs,“
märkis Eesti riigipea. Tema sõnul
võivad Eesti, Läti ja Leedu olla küll
väikesed rahvaarvult, kuid panustavad proportsionaalselt mitmetest
suurematestki riikidest enam.
„Miks me seda teeme? Sest
peame
õigusriiklust ja inimõigustega arvestamist ning sõna- ja
väljendusvabadust väga oluliseks
väärtuseks,“ ütles president Ilves
lõpetuseks.
Vabariigi Presidendi Kantselei
USBF on mittetulundusühing, mis
tegeleb Ameerika Ühendriikide ning
Eesti, Läti ja Leedu vaheliste suhete
arendamise ja tugevdamisega.

Jaanipäeva kombeid
Jaanipäeva ehk Ristija Johannese
sünnipäeva tähistamine pole tänapäevaks kuhugi kadunud, nagu ei
kao pööripäevgi. Läbi aegade on
suures osas säilinud ka jaanipäeva
kombestik. Ikka tehakse jaaniõhtul
tuld ja selle ümber pidutsetakse.
Tänapäeva inimene ei usu ehk enam
niipalju muistset väge ja puudub
usk, et oma tegudega on võimalik
tulevikku muuta. Eestlaste jaoks on
jaanilaupäev, 23. juuni veel teisegi
tähendusega — sel päeval tähistatakse võidupüha.
·Jaanipäeva hommikul võib Jaan
terveks eluks õnnelikuks saada, kui
ta kinnisilmi ütleb, missugune ilm
väljas on, kui ta aga eksib, siis teeb
ta end terveks eluks õnnetuks.
·Lõket tehti jaanilaupäeva õhtul
ja tavaliselt kestis see kuni
jaanipäeva varaste hommikutundideni. Jaanituli pidi kaugele
paistma — seal, kuhu jaanitule
kuma paistis, kasvas vili hästi ja
ümbrus oli kurja eest kaitstud.
·Usuti, et kes jaanitulele ei lähe,
sellel läheb maja põlema. Tuli pidi
andma järgmiseks aastaks jõudu ja
rammu, võtma laiskuse kontidest.
Ka suurel ühislõkkel usutakse
tervendav ja puhastav vägi olevat.
Hüpatakse ju tänini üle lõkke ehk
läbi tule. Peale hea tervise said
tüdrukud niimoodi ka mehele, kui
nad hüppamise ajal oma kallimale
mõtlesid. Vanasti pandi üle lõkke
kargamise ajaks veel tooreid
lepalehti tulle, et paksu suitsu saada,
mis igati kasulik arvati olevat.
Jaanituli aitas ka seljavalu vastu.
Seepärast istusid vanad inimesed
seljaga tule poole, et nii oma konte
soojendades selga ravida. Siis ei
pidanud edaspidi põllutöödel selg
haigeks jääma.
·Rahvusvaheliselt on levinud
sõnajalaõie otsimine jaaniööl kui
lillepärgade punumine. Sõnajalaõis
on müstiline imekaunis õis, mis
pidavat puhkema ainult jaaniööl
mõneks hetkeks. Kes selle õie leiab
ja nopib, saab rikkaks ja õnnelikuks,
oskab lindude ja loomade ning
kõikide rahvaste keeli ja saab
maailma asjadest kõik teada. Läbi
aegade on sõnajalaõie otsimine
olnud heaks ettekäändeks noortel

metsa kaduda. Rahvasuus on ka
hiilgavaid jaaniussikesi sõnajalaõiteks kutsutud. Nii nagu mindi õit
otsima, mindi ka ussikesi koguma.
Usuti, et kes jaaniussi koju toob, sel
tuleb õnne, aga kes ära tapab, sel
läheb maja põlema.
·Maagilise tähendusega on olnud
ka noored kased, mis jaanipäevaks
koju tuuakse ja millega lõkke- ja
kiigeplatsi kaunistatakse. Toas
pandi hästi lõhnavad kased enne
laupäevaõhtuse pudru söömist
elutoa nurka seina äärde ja kui
ruumi rohkem, siis ka laetalade
vahele. Kui tüdrukud aidas magasid,
siis pidi kindlast kaski jätkuma.
Selliseid kaski nimetati meiudeks.
Puhastava toimega kased ja
kasevitsad kuulusid teistegi pühade
juurde (mardi- ja kadrivitsad,
jõuluvana vitsakimp) — nendega
löömine pidi tagama inimeste ja
loomade tervise. Kasevihast sabaga
kastsid maskeeritud pererahvast,
kasevihtadega vihtlemine kuulus
ravimaagia ja pulmatavade juurde.
·Jaanilaupäeval käidi ka saunas,
millega on samuti seotud uskumusi.
Näiteks jaanilaupäeval ihu külge
kleepunud kaselehega sai armastust
võita.
Jaanilaupäeva öösel on läbi
aegade paadiga sõidetud, põletatud
seal tõrvikuid või küünlaid, mis
hämaruses — pimedaks ju õigupoolest ei lähegi — peegelduvad
tumedal veel.
·Kuna tegemist on aasta lühima
ööga, siis oli tavaks olla päikesetõusuni ärkvel. Üldlevinud arvamuse järgi on suur õnn, kui jaaniööl
ei saja. Jaanikastel on läbi paljude
sajandite usutud olevat maagiline
tervistav ja ilu andev jõud, mistõttu
sellega pesti nägu. Veel sajand
varem oli tava jaanikastes kukerpalli visata, mis pidi vältima
seljahaigused — talurahva nuhtluse
— ja aitama olla terve.
·Muidugi on ja olid jaanipäeva
lahutamatud osad pillimäng- ja
laulmine, mängud ning jaaniõlle või
kalja joomine.
Allikas: Internet
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Tallinna lennujaama laienemine ja liitumine
Schengeni ruumiga
30. märtsil mindi üle Tallinna lennujaamas Schengeni piirireþiimile, mis tõi
kaasa muudatusi nii reisijate liikumises kui piiriprotseduurides.
Lennujaama juhi Rein Loigu sõnul on oluline rõhutada, et kuigi Schengeni
riikidesse reisimisel kaob üldjuhul passikontroll, on lennureisile minnes
siiski vajalik isikuttõendavat dokumenti kaasas kanda, kuna seda
kontrollitakse check-in'is ja lennuväravas ka edaspidi. “Samuti säilib ka
lennueelne julgestuskontroll, vastavas alas hakkab senise kolme asemel tööle
viis turvaväravat, tänu millele lühenevad senised pikad turvakontrolli
järjekorrad,” selgitas Loik.
Schengeni piirireþiimile üleminekuga hakkavad kõik lennud väljuma
lennujaama reisiterminali uuest osast, kus nn Schengeni ootealas hakkab
asuma 664 ning mitte-Schengeni alas 312 istekohta. Kõik lahkuvad reisijad
ning Schengeni saabuvad reisijad hakkavad liikuma mööda galerii
põhitasapinda, mitte-Schengeni riikidest saabujaile on välja ehitatud
spetsiaalne eraldatud liikumistsoon teisele tasapinnale.
Uuenev lennujaam pakub reisijaile senisest rohkem toitlustus- ja
ostmisvõimalusi, avatakse paar uut rõivakauplust, raamatu- ja plaadipood,
Eesti tooteid ja suveniire müüv kauplus, kulla- ja kellakauplus ning reisiäri.
Lastega reisijatele on uues lennujaamas olemas laste mänguala. Loigu sõnul
on Tallinna lennujaam üks väheseid, mis hakkab pakkuma tasuta internetti.
Lennujaamas avatakse ka paar uut reisibürood.
“Lennujaama ehitamine on keeruline, kuna tegemist on sisuliselt
riigipiiriga ning samaaegselt suuremahuliste ehitustöödega peab
lennujaamas jätkuma igapäevaselt ohutu ja turvaline lennutegevus,” selgitas
Rein Loik etapilist ehitamist ja võimalikke ajalisi nihkeid ehitustööde
ajagraafikus võrreldes esialgselt planeerituga.
Tallinna lennujaama reisiterminali arendamise ja lennuliiklusala
rekonstrueerimise projektide lõplikuks valmimisajaks on 2008. aasta
hilissuvi, projektide kogumaksumuseks kujuneb ligi 1,2 miljardit krooni,
millest 830 miljonit krooni moodustab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
kaasfinantseering.
Allikas: Äripäev

Uued majutuskohad Eestis
Eelmisel aastal on uute hotellide avamisega majutuskohtade arv Eestis
7 protsenti kasvanud. Neist suuremad on allpool ära toodud.
Tallinnas:
Swissôtel Tallinn
www.swissotel.com/tallinn
hotell Telegraaf
www.telegraafhotel.com
Tallinki Spa & Konferenzhotel
http://hotels.tallink.com
Nordic Hotel Forum
www.nordichotels.eu
Tartus:
hotell Dorpat
www.dorpat.ee
2008. aasta uudisteks on suvel avatavad hotell-SPA keskused NarvaJõesuus Meresuu Spa & Hotel (www.meresuu.ee) ja Rakveres Aqua Hotels
(www.aqvahotels.ee).

Veel mõned kuud tagasi kogu
Eesti rahva meeli kuumaks kütnud
arutelu Vabadussõja võidusamba
püstitamise või mittepüstitamise üle
on vaibunud. Vabaduse väljaku
äärsel haljasalal toimuvad tööd
sambaaluse ala ettevalmistamiseks.
Arheoloogiliste väljakaevamiste
käigus tulid bastioni muldkehast
välja 3,3 meetrit laiad ja 4,5 meetrit
kõrged 17.–18. sajandi päritolu
müürid, mida tollest ajast pärit
kaartidele pole kantud. Ootamatule
leiule lisandus sealtsamast kahe
inimluustiku ja viie pealuu leidmine.
Tõenäoliselt on olnud tegemist
juhumatmisega, skelettide omanikeks arvatakse maailmasõjas võidelnud sõdureid. Arheoloogilised
väljakaevamised plaanitakse lõpetada mai lõpuks, monumendi
vundament peaks valmima juuni
keskpaigaks. Kava järgi annab
vundamendiehitaja juuni keskel järje
üle tðehhidele, kes asuvad püstitama
Sans Souci klaasitehasest moodulitena kohale toodud monumenti.
Samba ülespanek on kavas lõpetada
15. oktoobriks, tööd monumendi
maa-alal jätkuvad Vabadussõja
võidusamba piduliku avamiseni
28. novembril.
Vabadussõja võidusamba rajamiseks rahaliste annetuste kogumist
alustanud Sihtasutus Vabaduse
Monument ja võidusamba olemasoleval kujul püstitamise vastu allkirjade
kogumise kampaaniat
algatanud Eesti Arhitektide Liidu
juhid otsustasid asuda Vabadussõja
võidusamba rajamise osas kokkulepet saavutama ning alustavad
ühisnäitusega,
mis
tutvustab
1920.–1930. aastatel aga ka taasiseseisvumise järel loodud vabaduse
monumendi kavandeid.
Valitsus otsustas kärpida Eesti
Vabariigi juubeliaasta tähistamise
eelarvet 13,4 protsendi võrra, mis
moodustab algest 96-miljonisest
eelarvest 12 miljonit krooni.
Juubeliürituste
kommunikatsioonijuht Riina Soobik kinnitas, et
kärbete tõttu ükski üritus pidamata ei
jää, küll aga korraldatakse mõned
kallimad üritused nüüd väiksemas
mahus. Näiteks korraldatakse
väiksemate kuludega öölaulupidu
19. augustil ning hoitakse kokku ka
koolinoorte ekskursioonide osas,
võimaldades
Eesti ajalooliste
paikade külastamist vaid erivajadustega õpilastele. Eesti Vabariigi
juubeliaasta tähistamine väljaspool
Eestit jätkub ning kõik väljakuulutatud üritused toimuvad.
Mai on Eesti Vabariigi juubeliaastas pühendatud kohtule ja kohtuvõimule. 9. mail peetud 90 kohtuniku loengut 90 kohas üle Eesti, käis
kuulamas
ca
4300 inimest.
Kohtunikud
pidasid
loenguid
põhiliselt koolides, kuid ka raamatukogudes, sotsiaalkeskustes, kohalikes omavalitsustes ja mujal.
Loengute pidamise esimene eesmärk oli luua dialoog kohtute ja
inimeste vahel ning teine informeerimise kaudu tõsta usaldust
õigusemõistmise süsteemi vastu ja
selle kaudu ka õiguskuulekust.
Silmas pidades kohtunikkonnalt
loengute kohta saadud positiivset
tagasisidet, võib loota, et vähemasti
4300 inimest Eestis ei näe kohtus
enam pelgalt karistusorganit ning
mõistavad paremini kohtu rolli Eesti
riigis ja ühiskonnas.

!

!

Kasulik teave ettevõtluseks
Eesti riik suunab EASi kaudu majandusse 53,2 miljardit krooni
Alates 2007. aastast algas uus 7-aastane struktuurivahendite
programmperiood, mis toob kaasa uuendusi struktuurivahendite
kasutamise reeglistiku osas. Perioodil 2007–2013 suunatakse Eestisse
kokku 53,2 miljardit krooni.
Struktuurifondide kasutamise aluseks on "Riikliku struktuurivahendite
kasutamise strateegia 2007–2013" ning valdkondlikud rakenduskavad,
mille versioonid leiate: www.fin.ee/sf2007. Rakenduskavad on heaks
kiidetud Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt.
Rakenduskavade nimetused ja väljatöötamist juhtivad ministeeriumid on
järgmised:

! Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava — Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

! Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime toetamine ning uuendusmeelseks
ettevõtluseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamine

! Inimressursi arendamise rakenduskava — Haridus- ja Teadusministeerium

! Elukeskkonna arendamise rakenduskava — Keskkonnaministeerium
Lähemat infot struktuurifondide kohta leiab EASi kodulehelt www.eas.ee

Ettevõtja infovärav Aktiva
Ettevõtja infovärav Aktiva www.aktiva.ee on peamine riigilt ettevõtlusega
alustamist kavandavale ning juba tegutsevale väikese ja keskmise suurusega
ettevõtjale loodud keskkond internetis. Aktivat toimetab ja arendab EAS.
Infovärav pakub ettevõtjale informatsiooni avaliku sektori teenuste ja
kehtivate regulatsioonide kohta; nõuandvaid artikleid ettevõtte asutamisest,
igapäevasest juhtimisest, arendamisest; ettevõtlus- ja majandusalaseid
uudiseid; ärikirjanduse tutvustusi.

Eesti toit Saksamaal
Lähemat infot eesti toidu kohta leiab www.eestitoit.de

Riina Leminsky / EASi Hamburgi esindus

!
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Hea on tõdeda, et kasvab tahtmine meie ühiskonda
säilitada ning et see on põimitud erinevate sihtide ja
huvidega. Kuid ühel meelel on kõik — Saksamaal tuleb
eestlust säilitada!

Meeli
Bagger
(sünd. Randjärv)

Sündinud 13.01.1949 Belgias Koersel'is, abielus, 3 last.
34 aastat olen töötanud politseiteenistuses, nüüd
pensionil. ESTO 2009 orgkomitee esimees, enam kui
8 aastat Bocholti RK esimees, 8 aastat EÜSLi esimees.
Saavutused: Korterite remont Berliini majas,
uued allorganisatsioonid ja projektid nagu HEA-Selts,
Projektkoor, Eesti koolid Hamburgis ja Münchenis,
lastelaagrid Eestis, Seenioride Päevad 55+. Ma ei ole
jätnud unarusse ka traditsioonilisi üritusi. Näen vajadust
hoida eestlust Saksamaal, aga näen ka vajadust meie
ühingu raha kokku hoida.

Maarika
Remmert

Sündinud Tartus, abielus, 1 laps. Side Saksamaa
eestlaskonnaga aastast 1992. Täitnud KERKi esinaise
kohustusi. EÜSLi esinduskogu liige, projekti
„Saksamaal elavate eestlaste lapsed — suveks Eestisse
laste suvelaagritesse“ juht. Pean tähtsaks Saksamaa
eestlaste organisatsioonide tegevust. Tahan nõu ja
jõuga kaasa aidata siinsete eestlaste kultuurisidemete
arendamisele Eestiga, Eesti tutvustamisele Saksamaal,
eesti kultuuri ja keele alalhoidmisele ning edasi
andmisele meie järglastele.

Andres
Vainumäe

Sündinud 08.03.1956 Oldenburgis. Lõpetasin
1983. aastal Kölni ülikooli diplomiga sotsiaalpedagoogi erialal. Alates 1995. aastast on meil
abikaasaga ettevõte Mare Baltikum Reisen.
Pakume individuaal- ning rühmareise Balti riikidesse.
Eesti asi on mul alati hingelähedane olnud
ja tahan ka tulevikus Eesti ja eestlaste heaks
tegutseda.

Sündinud 9.12.1944 Danzigis, abielus, 2 last.
Hamburger Seehandelsges. m.b.H. ärijuht,
Mikromaailma Tallinna ja Rakvere esinduste konsultant.
16 aastat olen olnud EÜSLi esimehe asetäitja,
20 aastat Hamburgi RK juhatuse liige, ESTO organisatsioonikomitee liige. Sooviksin olla hingesillaks ja
vajaduse korral nõuandjaks, et eesti kultuuritöö
Saksamaal edaspidigi head vilja kannaks.

Maie KisisVainumäe

Sündinud 30.05.1950 Oldenburgis, abielus, 2 last.
EÜSLi juhatuse liige, ajalehe Eesti Rada toimetaja,
ESTO 2009 organisatsioonikomitee liige, kauaaegne
KERKi esinaine, Laste kultuuripäevade ja Seenioride
puhkepäevade 55+ algataja — n-ö aktiivne eestlane
maast madalast. Näen vajadust hoida meie sissetulekute
allikat — Berliini maja, rahade mõttekat kasutamist ja
õiglast jaotamist. Katsun alal hoida vanu traditsioone,
kuid ei pelga uuendusi — vastupidi.

Mario
Zieminski

Sündinud 05.02.1946 Münchenis, lahutatud,
3 last. Töötasin Weseli linnavalitsuses, nüüd olen
pensionil. Olen lapsepõlvest saadik eestlusega
kõrvuti üles kasvanud ning eesti vaimus elanud.
Tantsisin üle kümne aasta Bocholti eesti
rahvatantsugrupis, olen aktiivne Bocholti
Rahvuskoondise liige. Soovin hoida eestlust
Saksamaal ja selle jaoks ka tööd teha.

Sündinud 1958. aastal Tallinnas, 1980. aastal
lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna diplomeeritud ökonomistina. Viimased
16 aastat elan Karlsruhes, olen lahutatud, poja ema.
Alates 2004. aastast EÜSLi juhatuse liige ning
EÜSLi Baden-Württembergi RK esinaine, Karlsruhe
Saksa-Eesti Seltsi e.V. asutajaliige aastast 1992
ja EÜSLi ajalehe kaastöötaja. Olen Eesti asja
Saksamaal juba aastaid aktiivselt ajanud ja kavatsen
samas vaimus väsimatult edasi töötada ka EÜSLi
uues Esinduskogus.

Karin
Rumming

Sündinud 27.06.1948 Drütte's Saksamaal. Olen lõpetanud Hannoveri tehnikaülikooli diplomikraadiga
arhitektuuri erialal 1974. aastal. 1984. aastal sündis
poeg Madis. Töötan Hannoveri linna keskkonnaametis
ökoloogilise planeerimise ja ehitamise osakonnas
arhitektina. Põhjus, miks tahan kandideerida, on see,
et soovin Saksamaa eestlaste traditsioone säilitada,
loomulikult olen valmis toetama ja edasi viima uusi
projekte.

Mare
Rahkema

Tartu Ülikooli lõpetamise järel töötasin 17 aastat
gümnaasiumiõpetajana, hiljem erakooli direktorina.
Olen Esinduskogu liige, KERKi esinaine, EÜSLi
Projektkoori ja Euroopa Eestlaste Koori eestvedaja.
Märksõnad Esinduskogusse kandideerimisel:
EÜSL avatumaks, asjaajamine korrektsemaks,
sõbralikumaks, eestimeelsemaks; Eesti Rada ja
internetileht — atraktiivseks ja kättesaadavaks kõigile
ja et iga EÜSLi liige võiks uhke olla oma
organisatsiooni üle.
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Meeldetuletuseks: EÜSLi liikmed valivad 12 saadikut neljaks aastaks kirjalikul teel,
valimisalused saadetakse laiali juuli alguses, valimissedelid peavad tagasi saadetud olema
hiljemalt 31. augustiks 2008 (postitempli kuupäev).
Kandidaatide avaldused jõudsid õigeaegselt kohale, kokku esitati 18 taotlust.
Hea meelega esitleme taotlejate tutvustusi, kuid valima peab igaüks ise.

Katrin
MaranikMones
Sündinud 05.07.1968 Tallinnas, abielus, matemaatika-,
füüsika- ja informaatikaõpetaja. Elan Saksamaal alates
2002. aastast. Ostwestfaleni Eesti Rahvuskoondise
asutaja /esinaine, teist aastat EÜSLi lastepäevade
organiseerija. Minu eesmärgid EÜSLi kandideerimisel:
EÜSL kõikide eestlaste jaoks, kes soovivad olla
aktiivsed; omavaheline asjaajamine käiks rohkem eesti
keeles; võiks rohkem küsida toetusi Eestist ja Ülemaailmselt Eesti Kesknõukogult. OWL soovib kaasa
rääkida suurte otsuste tegemisel!

Rita Rajas
(sünd. Väin)

Riina
Leminsky

Sündinud Tallinnas, abielus, poeg (6 a). Eesti majandusesinduse (EAS) esindaja Saksamaal. Ühiskondlik
tegevus: infolehe www.eesti.de asutajaliige ja toimetaja,
HEA-Seltsi juhatuse liige, Esinduskogu liige alates
2000. aastast. Soovin aktiivselt osaleda siinsete eestlaste
kultuurielu edendamisel, luues uusi võimalusi kultuurija keelealase koostöö arendamisel Eestiga ning edendades
koostööd teiste organisatsioonidega. Eriline tähelepanu
on eesti keele arengul ja säilitamisel ning edasikandmisel
siin üleskasvavatele lastele.

Kadri
Reichard

Karin
Ladva-Zoller

Sündinud 13.11.67 Võru linnas, abielus,1 laps. Lõpetanud
Võru I Keskkooli. Aastatel 1986–1988 õppisin Tartu
Ülikoolis eesti filoloogia erialal. 1991. aastal tulin
lapsehoidjaks Saksamaale. Aasta hiljem alustasin
õpinguid Augsburgis. Lõpetasin Müncheni Sprachenund Dolmetscher Institut´i, hiljem tegin väljaõppe
personali alal. Sellel alal teenin ka oma igapäevast leiba.
Olen Müncheni RK esinaine 2000. aastast ning kuulun
Müncheni Eesti Kooli juhatusse.

Ira
Widderich
(sünd. Vatsel)

Sündinud 10.09.1967 Ukrainas, lahutatud, 2 lapse ema.
Tütar (20 a) elab Hamburgis, poeg (21 a) Saaremaal.
Lõpetasin 1985. aastal Kohtla-Järve Keskkooli. Pärast
seda õppisin Jõhvi turismikoolis turismimajandust ja
töötasin Ida-Virumaa turismiarengu osakonnas. Saksamaale tulin 2000. aastal. 2007. aastal lõpetasin Hamburgi Groke koolis füsioteraapia osakonna. Hetkel töötan
ma Wedelis erapraksises füsioterapeudina. Kandideerin
Esinduskogusse, kuna soovin anda oma panuse sellesse
tänuväärsesse, huvitavasse ja mitmekülgsesse töösse.

Sündinud 27.11.1971 Tallinnas, abielus ja kahe lapse
ema (tütar 8 a, poeg 4 a). Lõpetasin Tallinna Westholmi
Gümnaasiumi. Pärast seda asusin tööle Hansapanka
Internetipanga osakonda ning paralleelselt lõpetasin
Mainori majanduskooli ärijuhtimise erialal. Saksamaale
tulin 1995. aastal. Hetkel töötan ühe Hollandi floristika
hulgimüügi-firma Baltikumi esindajana.Kandideerin
EÜSLi esinduskogusse, kuna soovin oma panuse anda
sellesse tänuväärsesse, huvitavasse ja mitmekülgsesse
töösse.

Merike
Miländer

Sündinud 15.08.1971 Räpinas, vallaline, kõrgharidus. Hamburgi Eesti aukonsulaadi referent,
vabakutseline eesti ja saksa keele õpetaja.
Minu peamiseks eesmärgiks on edendada eesti keele
õpet eesti kogukonnas Saksamaal. Olen 2005. aastal
rajatud Hamburgi Eesti Kooli juhataja ja õpetaja.
Juhendan keelekursusi Hamburgi ja SchleswigHolsteini koolituskeskustes. Sel aastal lõpetasin
Hamburgi Ülikooli meedia-kultuuri teaduskonna
magistrikraadiga. EÜSLi liige alates 1999. aastast ja
praeguse esinduskogu koosseisus.

Sündinud 14.05.1957 Pärnus, abielus, peres täiskasvanud tütar. Oman kõrgharidust ja töötan füsioterapeudina. KERKi juhatuse liige; EÜSLi esinduskogu
liige; Eesti Rada — endise Saksamaa-poolse toimetuse
liige; EÜSLi Projektkoori juhatuses. Tähtis on, et
vastuvõetud otsused ei jääks vaid paberile ja head
mõtted ainult jututeemaks! Vastastikune koostöö Eestiga
peaks muutuma usalduslikuks ja tavapäraseks. Meie
kõik oleme osalised ja vastutavad selle eest, et järjepidevus eestluse arengus Saksamaal püsima jääks.

Sündinud 06.02.1969 Tallinnas, abielus, 1 tütar.
Kõrgharidus (Tallinna Konservartoorium, 1993).
Töötan Helen Doron Early English Eesti turundusjuhina.
EÜSLi liige aastast 1999, HEA Seltsi ning Hamburgi
Eesti Kooli juhatuse liige. Minu nägemus: EÜSLi roll
on olla heade ideede toetaja ning vahendaja;
EÜSLi edasikestvuse nimel pean eriti oluliseks laste- ja
noortetööd, innustamaks neid oma juuri säilitama ning
eestlust Saksamaal edasi arendama; generatsioonide
vaheline koostöö aitab õppida üksteise kogemustest.

Sulo
Rosenthal

Sündinud 29.07.1949 Viljandis, abielus, 1 tütar.
Kõrgharidus, Aacheni Tehniline Ülikool. Töötan
arhitektina, olen Esinduskogu liige. Toetan Berliini
maja säilitamist ja eestlust Saksamaal.
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Soolane suhkur Ruhri ääres

Wetter an der Ruhr oli pärast sõda üks
nn sõjapoiste peatuspunkte. Siin oli
laager 300 balti päritoluga endisele sõjavangile, kellest olid saanud põgenikud
sellest kategooriast, kes ei saanud
kodumaale tagasi pöörduda. Pooled
kolmesajast olid eestlased.
Elati barakkides kõrgel Ruhri kaldal,
kust avanes imeilus vaade Harkordbergi. Siin oli olnud gauleiter`i peakorter. Mitusada Ida-Saksamaalt pärit
sakslast olid samas olukorras nagu meie
ja töötasid samades töökodades. Need
olid inglaste motoriseeritud armee
REME töökojad, kus tehti odava
tööjõuga vanadest autodest uued.
Tuhanded ja tuhanded autod, midagi
Jeepi-taolist, olid
nässu sõidetud.
Nüüd toodi need kraanaga kohale ja
demontage-camp võttis auto koost lahti,
nii et alles jäi ainult raam. Siis tulid
mehed, kes tegid raami sirgeks, see
värviti üle ja algas kokkupanek. Osad
toodi kraanaga kohale. Uus mootor tuli
Inglismaalt, aga muidu tehti kõik
kohapeal.
Saksa omavalitsus maksis tööjõu- ja
energiakulud, inglased andsid meile
süüa ning barakis magamise eest me ei
maksnud. Olime kaheksakesi toas, sest
keegi oli osa barakke ära lammutanud.
Aga meie eelmises peatuskohas elasime
nii, et ühes ruumis oli 100 meest.
Niisiis Harkordberg oli uhke, torniga
keskel. Nelikümmend aastat hiljem ei
ole laagrist enam midagi järel. Isegi
kolonel Saali peakorter, valge villa, oli
maha tõmmatud. Nüüd on siin haljasalad ja spordiväljakud. Wetter an der
Ruhr on väärt külastust, et näha, kui
kena võib olla Ruhri ääres. Mäe all on
jõgi paisutatud korralikuks järveks ja
eemalt paistavad Hageni eeslinnad.
Söögikohta otsides satume järve-äärsele
teele, mis viib Herdeckesse.
Meenub suveõhtu ülal mäel aastal
1947. Palavad barakid, aknad pärani.
Äkki ilmus aknast tulevasse valgusviirgu sakslane, kes küsis ühe meie

mehe ja oma tüdruku Beriti kohta. Seda
oli varemgi juhtunud. Mees oli rõõmus,
et kohtas eestlasi. Ta küsis, kui palju
meid on ja kust me pärit oleme. Jutu
sisse pildus ta palju eestikeelseid sõnu ja
kohanimesid. Ta oli olnud Eestis sõjavangis, ehitanud Tallinnas „Estoniat” ja
olnud Kiviõlis kaevur. Oli olnud ka
metsavend, vangina põgenenud ja
katsunud omal käel jõuda kodumaale.
Teadis mitmeid nimesid ja uuris, kas
keegi meist on nendest kuulnud. Olime
ise alles tulnud vangilaagrist. Vangilaagri kõrval oli see siin kui muinasjutt.
Kutsusime ta sisse ja keegi tõi köögist
kohvi, sest kangemat meil ei olnud ega
olnud ka müügil. Akna taha tekkis
kuulajaskond. Kõige rohkem rääkis ta
eestlaste abist — kuidas neid saatsid teel
tööle ja teel laagrisse “hullud naised”,
kes viskasid üle saatemeeskonna tääkide
leiba, sukkasid ja salle, küsides meeste
järgi, kes olid teeninud sääl või sääl.
Venelased olid keelanud ja ajanud neid
minema, aga järgmisel õhtul olid nad
jälle tagasi... Keegi ei tohtinud peatuda
ega mahapudenenud asju korjata, siis
pandi püssid tööle.
See oli mehele esimene õhtu kodus
olla üle mitme pika aasta teadmatuse. Ta
oli kõndinud läbi metsa seitse kilomeetrit, et kohata eestlasi. Oli vabanenud tervislikel põhjustel, nagu seda
mõnel pool nimetati. Saatsime teda
koduteele Ruhri kõrgel kaldal. Jalgtee
viis meie laagri juurest Herdeckesse.
Kas tüdruk Berit sai oma eesti poisi,
sellest vaikib ajalugu.
Selle kirjatöö tegemisel sattus pihku
Charles Whittingu raamat „Battle of the
Ruhr pocket“. Sääl selgub, mida liitlaste
armeed tegid kaks viimast kuud. Selle
asemel, et sõita Berliini, piirati Ruhri.
Pommitati varemeid kõikvõimalike
relvadega. 17. aprillil Ruhr alistus. Sel
päeval võeti vangi 60 000 meest. Kui
vaadata pilti sellest ajast, siis võib näha,
et enamus olid mundris lapsed.

Heino Hallis / Rootsi

3.–6. augustil

Euroopa Eestlaste suur laululaager Aegviidus

2.–6. augustil

Väliseesti ja kodueesti laste
keele- ja pärimuslaager Mooste mõisas

6. augustil kell 18

Suur ühiskontsert Mäetaguse mõisas

3.–6. augustini toimub Eestis,
Aegviidus Euroopa Eestlaste Koori
suur laululaager . Laululaagri
eesmärgiks on XXV Üldlaulupeo
repertuaari õppimine, esmajärjekorras „See on Eesti“, mille
lindistame oktoobrikuises laululaagris Annabergis Saksamaal ja
esitame Laulupeo Sihtasutusele.
Kuna laulupeole on registreerunud
1085 koori, kokku 33 133 lauljat,
siis tuleb sel aastal väga tihe
valikusõel — meie ühendkoor peab
tõsiselt pingutama, et võistelda
Eestis tegutsevate kooridega.
Vahemärkusena — oleme XXV
Üldlaulupeole
registreeritud
Euroopa Eestlaste Ühendkoorina,
kuhu kuuluvad EÜSLi Projektkoor, Euroopa Eestlaste Koor ja
Siller (Soome eestlaste koor),
ühtekokku 100 lauljat.
Laager lõppeb ühiskontserdiga
6. augustil Mäetaguse mõisas, mis
on Kultuuriministeeriumi ja TÜ
Väliseesti Uuringute Keskuse poolt
korraldatava konverentsi üheks
osaks.
Täpsem info www.eestikoor.eu

!

Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts
korraldab
paralleelselt
Euroopa Eestlaste Koori laulu-

!

laagriga väliseesti ja kodueesti
laste keele- ja pärimuslaagri
Mooste mõisas (2.–6. augustini).
Laste keele- ja pärimuskultuurilaager on mõeldud 6–12 aasta
vanustele eesti päritoluga lastele.
Laagris osaleb kokku 40 last —
20 last Eestist ja 20 väljastpoolt
Eestit.
Laagris õpivad lapsed erinevaid
rahvapille (kuuekeelne kannel, hiiu
kannel, parmupill, jm), laulavad
regilaule, tantsivad rahvatantse,
mängivad rahvamänge, arendavad
näpuosavust, proovides erinevaid
käsitöid (viltimine, puutöö, nahatöö, savi voolimine jpm), kuulavad
ja vestavad jutte jpm.
Kõige paremini õpib laps keelt
vabas keskkonnas ja teda huvitava
tegevuse käigus. Seetõttu ei ole me
planeerinud oma laagris spetsiaalseid keeletunde, vaid tahame
keeleõpet toetada läbi laste omavahelise suhtluse.
Õppetöö toimub neljas rühmas,
igas rühmas 10 last, pilliõppel
tehakse vajadusel rühmad pooleks.
Õpperühmad komplekteeritakse
selliselt, et oleks võrdselt nii kodukui väliseesti lapsi tagamaks
eestikeelse suhtluskeskkonna.
Õppepäevade pikkuseks on 4–8

õppetundi, ühe õppetunni pikkus
on 45 minutit. Vajadusel toimuvad
paaristunnid (nt käelise tegevusega
seotud õppetunnid).
Õppetööst vabal ajal toimuvad
lastele erinevad matkad, seiklusmängud ja muud ühised tegevused.
Laagriprogrammi oleme planeerinud ka ühepäevase ekskursiooni.
5. augustil toimub kohalikele
kõigi laagris valmistatud esemete
näitus ja õpitud rahvamuusika,
rahvalaulude ja lugude põhjal ühine
kontsert. Kontserdile ootame ka
kõiki lapsevanemaid!

! 6. augustil toimub ühiskontsert

Mäetaguse mõisas koos Euroopa
Eestlaste Kooriga.
Laagris on õpetajateks tunnustatud rahvamuusikud ja pärimuskultuurikandjad.
Laagris osalemine on lastele
tasuta, laagrit toetavad Haridus- ja
Kultuuriministeerium ning Rahvastikuministri büroo.
Laagri täpsemat kirjeldust,
ajakava ning registreerimislehte
küsi
mare@eestikoor.eu või
margit@infokratt.ee
Mare Rahkema

AJALUGU

Nõmme linna taassünnist ja Nikolai von Glehni pärandi taastamisest
Nõmme linna taassünni lugu algab juba
nõukogude okupatsiooniaastail. Juba
siis ilmnesid esimesed märgid sellest, et
ka Nõmmet pole unustatud, et ka siinsed
probleemid valutavad kellegi südant.
Kõigepealt alustati Nõmme Heakorra
Seltsi taastamisega — 7. jaanuaril 1988
Fr. Tuglase majamuuseumis toimunud
üldkoosolekul taastati Nõmme Heakorra Selts. Valiti juhatus ja volikogu
esimeheks sai Koit Väinsalu, üldreeglina
vaheldus seltsi juht igal aastal.
See Nikolai von Glehni poolt
1908. aastal asutatud ühendus oli
kohalikku elu edendav ja asendav,
tulevikuväljavaadetega tegelev ühendus.
2008. aastal möödub seltsi asutamisest
100 aastat.
Nõmme kui omaette linna taastamise
mõtte käis selts välja Õhtulehe veergudel
juulis 1988. aastal. Aga erilist vastukaja
sel avaldusel polnudki. Aga juba samal
aastal käivitati aktsioon Nõmme linna
ajaloolise lipu ja vapi rehabiliteerimiseks. Seda sümboolikat kasutati
seltsi embleemi ja rinnamärgi kujundamisel, samuti mitme ürituse kujunduselemendina. 21. septembril 1988 seadustati ametlikult Nõmme lipu ja vapi
kasutamise seltsi esitatud redaktsioonis.
12. novembril 1988 õnnistati lipp
Nõmme Rahukirikus.
Kõrvuti sümboolikaga asus selts au
sisse tõstma ja taastama Glehni pärandit.
Esimesena alustati töid tema perekonna matuseplatsil Vana-Mustamäel.
1989. aasta kevadel paigutati alusele uus
rist, järgmisel aastal puhastati mälestusmärki ümbritsevaid tiike ja raiuti maha
võsa. Aga suured ümberkujundamistööd matuseplatsil ootasid alles ees...
Juba 1988. aastal alustati ettevalmistusi Glehni tähtsama taiese
„Kalevipoja” kuju ennistamiseks.
Kuulutati välja korjandus, mis leidis
nõmmelaste hulgas elavat vastukaja.
Tööde vedamise raske ülesande võttis

enda kanda ehitusinsener Reet Niido,
kavandi valmistamine ja kunstiline
juhendamine jäi aga skulptor Mati
Karmini õlule. Taiese pidulik avamine
enam kui 5000 inimese osavõtul toimus
4. novembril 1990. aastal.
Järgmise suurema aktsioonina valmis
mälestusmärk Pääsküla jaama juures.
Seal, kus 1941. aasta suurküüditamise
ajal algas paljude nõmmelaste tee
loomavaguneis Siberisse. Mälestusmärgi autor oli skulptor Tõnu Marrandi.
Pidulik avamine toimus 14. juunil 1991
— täpselt 50 aastat pärast kurba
sündmust.
1989. aastal alustasid Nõmmel taas
tegevust eestiaegsed organisatsioonid,
nagu Nõmme Majaomanike Selts jt.
Seltsi häälekandja Nõmme Leht esimene
number ilmus 1989. aasta detsembris.
Samanimeline leht ilmus aastail
1938–1940.
Edasi asutati vanurite abistamise selts
Valge Rist, Nõmme Kaitseliit jt.
1992. aastal sai Nõmme linnaosaks.
Uue nimega alustas ilmumist uus
Nõmme Leht. 1. mail 1994 lisandus
ajalehele ka noorem vend Nõmme
Raadio, mis alustas tegevust Nõmme
Noortemajas ja ilmub nüüd vaheaegadega Nõmme Keskuses. Olin
isiklikult Nõmme Raadio sünni juures ja
alustasin seal tööd „Kultuurisaate”
saatejuhina. Minu esimene mammutsaade kandis pealkirja „Nikolai von
Glehnist Nõmme linnani”, mis läheb
praegu eetrisse igal teisipäeval, kordusega kolmapäeval.
Jätkus mitmekesine tegevus Nõmme
Noortemajas (kuni 5. juunini 1990
Nõmme Pioneeride Majas Nurme tn 40).
Aastaid oli maja hingeks ja direktoriks
minu koolivend Franz Joseph, kes kogu
raskuste kiuste arendas kohalikku
noortetegevust.
Kunagises Glehni vorstivabrikus aga
tegutseb tänini Nõmme Muusikakool.

1992. aastal sai tegevuslitsentsi Nõmme
E r a k o o l ( Va b a Wa l d o r f k o o l ) .
Õppeasutus annab lastele põhihariduse,
millele lisandub süvendatud keele- ja
muusikaõpe.
Tegevust jätkab K. Raua Majamuuseum. Nõmme raamatukogu sai
1997. aastal tagasi oma ajaloolise nime,
asutuse tiitlisse kirjutati taas sõna
„Nõmme”. Hiljem kolis raamatukogu
Õie tänavalt Nõmme Põhikooli majja,
saades seal avaramad ruumid.
Uue hoo said Nõmmel ka usuelu ja
sporditegevus. 12. novembril 1998 avati
Nõmme keskuses „Nõmme ema kuju” ja
26. aprillil avati taas renoveeritud ja
taastatud Nõmme raudteejaama varikatus. Nõmme jaamas „leidsid” elupaiga
Nõmme Muuseum, Nõmme postkontor
ja politsei konstaablipunkt.
Jätkus Glehni pärandi taastamine.
10. oktoobril 2006 avati konserveeritud
Glehni palmimaja varemed, mis kuuluvad kultuurimälestiste nimekirja. Glehni
palmimajast ja selle tähendusest
nõmmelastele rääkis avamisel Nõmme
Muuseumi juhataja Piret Loide. Glehni
palmimaja pole ainus Glehniga seotud
objekt, mis viimastel aastatel on uue
välimuse saanud. 2005. aasta augustis
lasi Nõmme linnaosavalitsus taastada
võimalikult esialgsel kujul 1896. aastal
Nikolai von Glehni poolt oma abikaasa
matmispaigas rajatud pargi.
Jõulude eel, 22. detsembril 2007
kuuldus Nõmme keskuse pritsimaja
tornist taas Nikolai von Glehni lemmiklaulu „Ärgake, nii vahid hüüavad”.
Ainult et sajand hiljem polnud mängijateks enam pritsimehed ise, vaid siinse
muusikakooli õpilased.
Ligi 100 aastat tagasi, 1913. aastal,
kinkis Nõmme asutaja Nikolai von
Glehn kohalikele pritsimeestele pasunakoori asutamiseks pillid, aga tingimusel,
et pühapäevade ja riigipühade hommikul
mängitaks tema lemmiklaulu „Ärgake,

nii vahid hüüavad”. Sama püüdis ligi
sajand
hiljem
korrata
Nõmme
Koduloohuviliste Koda. Heategevuskampaaniaga
tehti
algust juba
2007. aasta augustis. Selle käigus
annetasid üle kümne firma jaa eraisiku
kokku üle 50 000 krooni, mille eest osteti
kolm flööti ja kaks viiulit. Ja 22. detsembril 2007 kuulati Nõmme keskuses
tuletõrjekeskuse tornist Glehni kunagist
lemmiklugu koguni kaks korda.
Pillilooga tegevus pritsimaja juures
veel ei lõppenud. Peale selle ajasid
tuletõrjujad oma autod õue ja rahvas sai
neid uudistada, tuletõrjujatega suhelda ja
tuleohutusalast nõu küsida. Nõmme
Kultuurikeskuses oli aga hiljem tasuta
kontsert, kus muusikakooli lapsed
näitasid, mida nad on õppinud. Seejärel
anti veel ürituse toetajatele üle tänukirjad.
Ja lõpuks! Nikolai von Glehn oli
suurimaks
kohapealseks
tegijaks
Nõmmel alates keskaegses stiilis lossi
valmimisest 1886. aastal ning sellele
järgnenud pargi rajamises.
Nõmme Muuseum, Nõmme Heakorra Selts ja Nõmme Koduloohuviliste
Koda on pöördunud üleskutsega, mis
avaldati Nõmme Muuseumi kalendris
2007. aastal ja ajalehes Nõmme
Sõnumid 11. jaanuaril 2008 üldsuse
poole, et on kätte jõudnud aeg püstitada
tänulike nõmmelaste poolt ausammas
Glehnile endale, kelle unistuste ja tegude
läbiliivasele Nõmmele rajatud ainulaadses metsalinnas on hea elada meil
tänagi. Tuleks ühendada Nõmme
elanike, seltside, asutuste jt mõttelaad
ning materiaalsed võimed, et ühise
eeskuju nimel tegutsedes austada
Nikolai von Glehni mälestust.
Tänavu möödub Glehni poolt
loodud Nõmme Heakorra Seltsi loomisest 100 aastat. 2009. aastal aga möödub
350 aastat Glehni suguvõsa saabumisest
Eestimaale.

Nüüdseks on saabunud aeg püstitada
Nikolai von Glehnile mälestussammas,
et Nõmme jaoks tähtsatel päevadel saaks
pärjata ning austada „ühe mehe linna”
rajajat ennast. Nõmme linnaosavalitsusele on tehtud ettepanek kuulutada välja konkurss ning teatavaks teha
tingimused parima lahenduse leidmiseks
ansamblile ja selle asukohale.
Nõmme linnaosavalitsus (linnaosa
vanem Rainer Vakra) toetab igati
üleskutset püstitada Nõmme linna
rajajale ausammas. Nikolai von Glehn
on linnaosavalitsuse tegemistega seotud
tihedamalt kui vahel tundub. Ühe
näitena võib tuua hiljaaegu Nõmme
Ema parki istutatud igihalja jõulupuu —
nulg —, mis oli üks Nikolai von Glehni
lemmikpuid. Nõmme linnaosavalitsus
toetas ka MTÜ Nõmme Koduhuviliste
Koja ettepanekut asetada mälestustahvel
Nõmme rajaja sünnikodule Jälgimäe
mõisas.
Nüüd on aeg rajada ausammas
mehele, kelle teeneid Nõmme loomisel
ja arenemisel ei ole võimalik alahinnata.
Nõmme linnaosavalitsus mitte ainult ei
toeta ausamba loomist, vaid võtab
vastutuse ja vedaja rolli. Ausamba
asukoht ja lahendus tuleb leida üheskoos
kõigi osapooltega.
Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra
on veendunud, et üheskoos ja ühise
eesmärgi nimel tegutsedes suudame
järgmiseks aastaks, kui möödub 350
aastat Glehni suguvõsa saabumisest
Eestisse, püstitada ausammas mehele,
kes rajas Nõmme linna.
Aga selle looga panen nüüd punkti
Nikolai von Glehni lugudele Nõmmel.
Kokku oli neid viis. Loodan, et 2009.
aastal saab Nõmmes olema ausammas
mehele, kes rajas Nõmme linna. Selleks
meheks oli Nikolai von Glehn.

Avo Suurvärav / Tallinn
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RAHVAPIDU RAHVAPIDU RAHVAPIDU RAHVAPIDU
Inglismaa eestlaste aasta suurim kokkutulek toimub laupäeval, 23. augustil algusega kell 13.30
ja kestab kuni hilisööni
Koht: Catthorpe Manor (läti mõis), Catthorpe, Rugby lähedal Kesk-Inglismaal

Kavas: Suvelaagri laste esinemine laulu ning rahvatantsuga, tombola, superloterii, müügilauad, ühislaulud,
tants ja ansambel „Untsakad“ Eestist!
Saksamaalt on lihtne ja soodne lennata Inglismaale. Peokohale kõige lähedamad lennujaamad on
Birmingham ja East Midlands. Ööbimine lähedal asuvas Ibis Hotellis
OLETE TERETULNUD!
Lähem info: reetjarvik@hotmail.com, tel: 00 44 115 972 1624

Euroopa päeva tähistamine Düsseldorfis
Düsseldorfis on saanud
traditsiooniks, et igal teisel
maikuu laupäeval
tähistatakse Euroopa päeva.
Nii ka sel aastal 10. mail.

Vanalinnas raekojaplatsile olid
ülesehitatud stendid kaupade,
toitude ja jookidega erinevaist
Euroopa Liidu maadest. Juba
kolmandat aastat lehvis ühel telgil
ka eesti lipuke, pakuti eesti

tarbekunsti ja jaotati Eestit tutvustavaid prospekte. Sakslased olid
Eestist väga huvitatud, esitasid
igasuguseid küsimusi maa, looduse
ja rahva kohta. Kas Eestis saab
hakkama inglise keelega? On vaja
karta kallaletunge? Kas suvel on
soe?
Suurel laval esinesid mitmed
rahvused laulu, tantsu ja muusikaga.
Nii ka meie eestlased! EÜSL
projektkoor laulis ja tantsis rahvale

mitu meeleolukat laulu jaanipäevast
ning selgitas ka seda meie igivana
traditsiooni. Kaerajaani lauldes ja
samas tantsides hakkas rahvarõivais
esinetajal higi voolama, sest sel
aastal oli taevataat piduliste poolt,
kuuma oli ligi 30°. Kirju pilt meeldis
vaatajatele-kuulajatele, hiljem kuulsime rahvahulgast kiidusõnu.
Maie Kisis-Vainumäe

SEDA JA TEIST

7

Konverents “Diasporaa roll
Eesti iseseisvuse taastamisel”
6.–7. augustil toimub Jõhvi
Kontserdimajas konverents
“Diasporaa roll Eesti
iseseisvuse taastamisel”

Kultuuriministeerium ja Tartu
Ülikool korraldavad 6. ja 7. augustil
Jõhvi Kontserdimajas ning Mäetaguse mõisas Eesti Vabariigi
iseseisvuse 90. aastapäeva ürituste
raames konverentsi “Diasporaa roll
Eesti iseseisvuse taastamisel”.
Arvestades aastapäeva tähistamisega kaasnevat tähelepanu Eesti
omariiklusele ja eestlusele ning
praegu toimuvat põlvkondade
vaheldumise kõrghetke, on sobiv
aeg esindusliku konverentsi korraldamiseks muutuvast eestlusest
maailmas. See konverents on
aastapäeva tähistamisel keskne
üritus, millega riik soovib tähelepanu keskpunkti seada kõik väljaspool kodumaad elavad eestlased ja
nende rolli Eesti arengus olenemata
sellest, kas neid on võõrsile viinud
elutee keerdkäigud, soovunelm
parema elu järele või mõni muu
põhjus.
Konverentsi täpsemaks eesmärgiks on arutleda alljärgnevatel
teemadel:
! milline oli väljaspool kodumaad
elavate eestlaste panus Eesti iseseisvuse taastamisse;
! millised muutused toimusid
eestluses ja eesti identiteedis
väljaspool kodumaad (nii idas kui
läänes) pärast iseseisvuse taastamist;
! kuidas on muutunud võõrsil
elavate eestlaste suhted kodumaaga alates iseseisvuse taastamisest.

! 6. august 2008

10.00–11.00 — Kogunemine
Jõhvi Kontserdimajja
11.00–11.30 — Avasõnad
11.30–13.00 — Ettekanded
Eesti
Peeter Tulviste
Trivimi Velliste
Georg Riesenkampff
13.00–14.30 — Lõuna
14.30–16.00 — Ettekanded
Lääne-diasporaa
Rein Taagepera
Aho Rebas
Küllike Sillaste-Elling
Kontsert Mäetaguse mõisas

! 7. august 2008

10.00–11.40 — Ettekanded
Ida-diasporaa
Aadu Must
Ene Ergma
Iivi Zajedova
Mare Litnevska

12.00–13.40 — Ettekanded
Majandus / kultuur / teadus
Ardo Hansson
Liis Kolle
Mats Estonius
Jaan Seim
Avatud mikrofon — üldine
kokkuvõte
* Kavas võivad toimuda muudatused.
Oodatud on kõik aktiivsed
eestlased!
http://www.ut.ee/VEUK
Aho Rebas
ÜEKNi esindaja Eestis

EÜSLi projektkoor Düsseldorfis esinemas

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu pressiteade
2.–3. mail kogunesid Ülemaailmse
Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) 12 erineva maa eestlaskondade esindajad
ja külalised täiskogule Vilniuses.
Kohal oli 45 inimest ja korraldajaks
oli Leedu Eesti Selts eesotsas
esinaise Liia Urmaniga. Kahe päeva
jooksul arutati erinevate väliseesti
keskorganisatsioonide ja seltside
tegevust ja tulevikuplaane.
Tähtsateks päevakorrapunktideks olid 2009. aasta suvel Saksamaal Münsteris korraldatav ESTO
ning hiljuti Eestis rahvastikuministri büroos tööle asunud ÜEKNi
esindaja tegevus. Arutati ka
liikmesmaade vahelist informatsiooni vahendamist. Räägiti ka uute
väliseestlaste organisatsioonide

liitumisest ÜEKNiga.
Toimus meeleoluküllane vastuvõtt Eesti Vabariigi suursaatkonnas
Vilniuses, kus rahvuskaaslasi
tervitas konsul Ahto Raidal. Toimusid ka mitmed eraviisilised kohtumised ja läbirääkimised. Otsustati
korraldada järgmine ÜEKNi täiskogu Eestis 2009. aasta aprillikuus.
Seoses rahvastikuminister Urve
Palo intervjuuga Tallinnas Kuku
Raadios 3. mail 2008 tegi ÜEKNi
täiskogu järgmise avalduse: Eesti
elanikkonna lõimumine rahvastiku
võrdsete võimaluste saavutamiseks
on õilis eesmärk. Oma asukohamaadel integreerumise kogemuse
põhjal toetab Ülemaailmse Eesti
Kesknõukogu täiskogu rahvastiku-

ÜEKNi stipendiumid õppeaastaks 2008/2009

minister Urve Palo soovi rõhutada
eesti keeleõppe süvendamist neile,
kes soovivad võrdseid võimalusi
saavutada.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) avab konkursi
stipendiumiprogrammile.
ÜEKNi Margot ja Herbert Linna stipendiumid on avatud eesti
rahvusest põlvnenud tudengitele üle maailma, toetamaks õppetööd
Austraalia Eesti Seltside Liit
teaduslikes- või kutsekõrgkoolides.
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides
ÜEKNi stipendiumite eesmärgiks on toetada Eesti noori hariduse
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas
omandamisel. Kuna ÜEKN soovib aidata Eesti Vabariigi
Inglismaa Eestlaste Ühing
ülesehitustööd haritud noorte kaudu, siis on stipendiaatidel
Leedu Eesti Selts
moraalne
kohustus omandatud teadmisi rakendada Eesti Vabariigi
Läti Eesti Selts
huvides.
Rootsi Eestlaste Liit
Tðehhi Eesti Klubi
Stipendiumi määramisel on oluline õppetöö edukus ja ka
Ukraina Eesti Selts
ühiskondlik
tegevus eestluse edendamisel. Stipendiumi suurus
Vene Eesti Seltside Liit
oleneb taotleja majanduslikust seisust ja taotletavast akadeemilisest
Vilniuses, kraadist või kutsest.
3. mail 2008. aastal
Stipendiumi minimaalne suurus on 1500 USD ja maksimaalne
3000 USD õppeaastas.
Stipendium on ühekordne. Konkurss ei ole avatud neile, kes on
varem saanud ÜEKNi stipendiumi.
Sooviavaldusblankett on saadaval ÜEKNi koduleheküljel:
http://www.uekn.org/avaldus
Kui lehekülje avamisega tekib raskusi, siis palume sellest teatada
aadressil: merit@uekn.org
ÜEKN teeb lõplikud otsused stipendiumite kohta hiljemalt
1. septembriks 2008. Otsustest teatame ÜEKN koduleheküljel ja ka
kirjalikult kõikidele taotlejatele.
Stipendiumite välja maksmiseks peame saama stipendiaadilt
tõendi, et ta on kooli vastu võetud ja on kohustatud jätkama
õpinguid. Stipendiumikomisjon ei tagasta temale saadetud
dokumente. Stipendiumikomisjoni otsused on lõplikud.
Sooviavaldused palume saata allpool märgitud aadressile ainult
lennupostiga, mis kannab hiljemalt 31. mai 2008 postitemplit.
Hilinenud avaldustega ei arvestata.

EÜSLi esindasid Vilniuses esimees Richo Zieminski (keskel), abiesimees Gina Bauer (paremal)
ja sekretär Meeli Bagger (vasakul)

Estonian World Council, Inc
P.O. Box 2205
Gaithersburg, MD 20886-2205
USA
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Pilk ette

Juubilarid!

! 22.06.2008 — Ettlingweier
Baden-Württembergi RK
JAANITULI — alates kell 14.00
Koht: Ettlingweieri grillplats
Info: Meeli Bagger
m.bagger@web.de
! 01.06.2008 — Stuttgart
Kolmkõla –laulureis IdaEuroopasse
Esinevad Berliini ja Karlsruhe
muusikakõrgkoolide õppejõud ja
tudengid ning külalised Ida-Euroopast
Eestist: Pille Lill
Koht: Linden-Museum-Wannersaal,
Hegelplatz 1, Stuttgart
Info: www.hugo-wolf-akademie.de
! 12.06.2008 — Reutlingen
Eesti Rahvusmeeskoor (RAM) ja
folk-metall ansambel Metsatöll
Ühiskontsert „Raua needmine“
Koht: Reutlingeni vabaõhulava
Info: www.naturtheater-reutlingen.de
! 13.06.2008 — BraunsbachDöttingen
Kultuurifestivali „E wie Estland“
lõpetuseks
JAANITULI
Lauluks ja tantsuks mängib
Väikeste Lõõtspillide Ühing
Info: www.estemb.de
www.vly.ee
! 13. ja 14.06.2008 — Mainz
Wiesbaden teatribiennaalil esineb
Tallinna teater NO99
„HEM — ehk Heiße estnische
Männer“
Koht: Staatstheater Mainsz, Kleines
Haus, Tritonplatz, Mainz
www.staatstheater-wiesbaden.de/biennale/

! 15.06.2008 — Wolfsburg
Siiri Sisask & jälg
Siiri Sisaskit saadavad Claudio
Puntin, Kristjan Randalu,
Antonio Miguel ja Bodo Janke
Koht: Schloss Wolfsburg, Wolfsburg
Info:
www.sommerbuehnefreundeskreis.de
! 30.06.2008 — Bad Überkingen
Grupa Janke-Randalu
Kritjan Randalu — klaver,
Bodek Janke — löökpillid
Koht: Autalhall, Bad Überkingen
Info: www.randalu.dom
! Kuni 01.06.2008 — Aachen
Rahvusvaheline ekspositsioon
„Piirielud“
Kaasaegne kunst Helsingist,
Peterburist ja Tallinnast
Eestist: Marco Laimre,
Marko Mäetamm, Mark Raidpere,
Ene-Liis Sempter, Jaan Toomik
Koht: Ludwig Forum, Aachen
Info: www.ludwigforum.de
! Kuni 14.06.2008 — Mainz
Eha Salla näitus „von der quelle“
Avatud: kolmapäev–reede kell 14–19;
laupäev kell 11–15
Koht: Galerie ka5, Kapuzinerstr. 5,
Mainz
Info: www.galerie-ka5.de
! Kuni 15.06.2008 — Berliin
5. Berliini kaasaegse kunsti
biennaal (bb5)
„When things cast no shadows“
Eestist: Kristina Norman
Info: www.berlinbiennal.de
! Kuni 15.06.2008 — Rantum, Sylt
Näitus „Home Bound“
Eestist: Liina Siib
Koht: Stiftung kunstraum Sylt quelle,
Hafenstr. 1
Info: www.kunstraum-syltquelle.de
! 05.07.2008 — Bamberg
Bamberger Sommernächte —
6. kontsert
laulab Annely Peebo
Koht: Konzert- und Kongresshall /
JKS Bamberg
Info: www.konzerthalle-bamberg.de

Viimane veerg

Mai

Nii palju kui kärjes mett ja rosinaid kringli sees,
! 06.-08.06.2008 — Annaberg
EÜSLi Lastepäevad
Koht: Haus Annaberg,
Annaberger Str. 400, Bonn
Info: Katrin Maranik-Mones
katrinmaranikmones@hotmail.com
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nii palju kui laulus tõtt, me õnne Sul soovime.
Sest jälle meil sünnipäev, see tore ja rõõmus päev.
Ja naer olgu silmis kui vikerkaar!

pr Fernanda Reichart
hr Johannes Kesas
hr Robert Kivi
Südamlikke õnnesoove!
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis
ja Eesti Raja toimetus

Toimetus tänab annetajaid!

Hele-Mall Bander
Helgi ja Robert Kivi
Maia Stellmach

Suur aitäh!

Eesti Rahva Muuseumi kogumisvõistlus "Uued väliseestlased"
Eesti Rahva Muuseum kuulutab koostöös Postimees
Online`iga välja mälestuste kogumise võistluse "Uued
väliseestlased". Võistlusele ootame vabas vormis
kaastöid inimestelt, kes lahkusid Eestist iseseisvumise
taastamise eel ja järel. Tööde esitamise tähtaeg on
31. august 2008.

On üldteada, et eestlaste väljaränne oma kodumaalt on
olnud viimastel aastatel püsivalt aktiivne. Kaastöid
ootame inimestelt, kes lahkusid Eestist töö tõttu,
perekondlikel või ka muudel põhjustel, nii neilt, kes
elavad siiani välismaal, kui ka nendelt, kes on siia tagasi
pöördunud.
Töid kirjutades võiks silmas pidada järgmisi
küsimusi: miks läksite välismaale elama, kas läksite
üksi või perega, kuidas toimus ümberasumine, kas teil
oli tuttavaid/abilisi uuel asukohamaal, kuidas kulges
sisseseadmine uues kohas, kuidas/kas leidsite
tööd/õppimisvõimaluse, kuidas korraldasite laste
haridustee jätkamise, kuidas õnnestus võõrasse
keeleruumi sisseelamine, kas osalete eestlaste
ühiskondlikus tegevuses, millised on kontaktid Eestiga,
kuidas tunnete ennast uuel asukohamaal, kuidas ennast

määratlete — väliseestlane, Rootsi / Kanada / USA jne
eestlane, eestlane vms).
Kirjutaja peaks lähtuma eeskätt sellest, mis on
tema jaoks oluline. Tuge võib leida ka küsimustikust
(vt: http://www.balther.net/?id==2086). Tööle palume
lisada: nimi, soovi korral võite kasutada varjunime või
jätta nime märkimata, sellisel juhul palun märkige
kindlasti oma sugu); kontaktandmed; sünniaeg,
sünnikoht; praegune elukoht; haridus, eriala, elukutse.
Lühemad mõtteavaldused saab kirja panna
Postimees Online`is kommentaaridena. Pikemad
kaastööd
palutakse
saata
elektroonselt
(piret.noorhani@erm.ee) või postiga (Piret Noorhani,
Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu, Eesti).
Kõiki kaastöid säilitatakse Eesti Rahva Muuseumis.
Parimatele autoritele preemiad!
Kogumisvõistlust
toetab
Rahvuskaaslaste
programm (Haridus- ja Teadusministeerium).
Lisainfo:
piret.noorhani@erm.ee, telefon +372 7350 423
riina.reinvelt@erm.ee, telefon +372 7350 406

Eestist”. Seepärast on nende tutvustamine seda enam
vägagi tarvilik. Weweri Riegeri firma orel (ehitatud
2001. a) on romantika interpreteerimiseks registrite
poolest väga sobiv. Orel pakub tehnilisi võimalusi, mis
laseb kunstnikul kombinatsioone programmeerida juba
ette ära, nii et registreid saab mängleva kergusega ühe
käesirutusega soovitud kombinatsiooni figureerimiseks
ära muuta. Ette on võimalik salvestada kogusummas
96x8 (st 768!) kombinatsiooni.
1957. a Bielefeldis sündinud Johannes Põld on ülal
mainitud väljaande “Orelimuusika Eestist”, kui ka EELK uue
Koraaliviiside Kogu kaastööline.

Meie keskelt lahkusid

Meilt lahkus

Tamara Drewing

Ulla Rührschneck

sündinud 20.12.1917 Kubinos (Venemaa)
surnud 03.04.2008 Berliinis

Erna Sachsendahl
sünd. Toots
sündinud 17.03.1919 Sadalas
surnud 23.04.2008 Berliinis
Kurbusega mälestab
Berliini Saksa-Eesti Selts

Igaviku teele alustas rännakut
23. aprillil 2008 Berliinis

Erna Sachsendahl
Leinama jäävad
poeg Ilmar Sachsendahl ja
tütar Ingrid Sachsendahl koos perega
Südamlikku kaastunnet leinajatele
avaldab EÜSLi nimel
Vilma Brinkmann

!

!

!

Oreliromantika Eestist
Selleteemaline orelikontsert toimub 1. juunil kell 11.00
Paderborni Weweri kirikus, kus orelil esitab eesti
heliloojate loomingut kirikumuusika direktor Johannes
Põld. Tegemist on meie tulihingeliste hilise romantika
klassikute Rudolf Tobiase, Artur Kapi ja Edgar Arro
loominguga. Saksamaal on nende kompositsioonid
suhteliselt vähetuntud. Johannes Põld on muide juba
oma eksamikavas Detmoldi akadeemias 1984. ja
1985. a esitanud Artur Kapi f-moll-sonaati. Nii on
ettekanne küpsenud aastakümnete voolus.
Noodid on tehtud nüüd Bärenreiteri kirjastuses
hõlpsasti kättesaadavaks 2004. a sarjas “Orelimuusika

8. mail andis Austria suursaadik
Eestis dr Angelika Zaupe-Berhhtold
helilooja Arvo Pärdile üle Austria
Teaduse ja Kunsti I klassi auristi.
Esimese klassi aurist on üks kõige
kõrgematest autasudest teaduse ja
kunsti vallas, mis antakse kõrgetasemeliste saavutuste eest loomingulises või teaduslikus tegevuses.
Suursaadiku sõnul väljendab Austria
auristiga oma tunnustust ja erakordselt kõrget hinnangut, aga ka
tänu autasu saajate vastu. Arvo Pärt
emigreerus Nõukogude Liidust
1980. aastal ning üks tema peatuskohti oli Viinis.
TNS Emori poolt tuhande inimese
seas läbi viidud uuring näitas, et Eesti
elanike HIV-teadlikkus ja ohutaju on
madal ning et võrreldes 2005. aastal
läbi viidud sarnase uuringuga olulist
nihet teadlikkuse suurenemise osas
märgata ei ole, teatas sihtasutus
Terve Eesti. Kolmandik Eesti täiskasvanutest leiab, et HIV ei ole Eestis
nii tõsine probleem, et puudutaks
teda või tema lähedasi ja nõuaks
ettevaatusabinõude tarvituselevõtmist.
„Uuring näitab, et tavalised tööealised elanikud alahindavad oma
riskitaset — väga suur osa ei pea
vajalikuks ettevaatusabinõusid tarvitusele võtta. See on märk, et teavitustööd tuleb tõhusamaks muuta, kui
soovime Eestis levivale epideemiale
piiri panna ja vältida tulevikus väga
tõsiseid tagajärgi,“ lausus TNS
Emori juhataja Karin Niinas.
Eestlaste
alkoholitarbimise
uuringu kohaselt näevad Eesti elanikud vajadust karmima alkoholipoliitika järele ning pooldavad
rangeid piiranguid, kuid alkoholi
tarbiti 2007. aastal ligi seitse
protsenti enam kui aasta varem.
Põllumajandusministeeriumi tellimusel ja Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt valminud uuringust
järeldub, et Eestis joob alkoholi
84 protsenti täiskasvanutest, seejuures lahjasid alkohoolseid jooke
tarbitakse sagedamini kui kangeid,
teatas põllumajandusministeeriumi
pressiesindaja. Elanikud hindavad
peamiseks tarbimise põhjuseks seda,
et alkohol kuulub tähtpäevade
tähistamise traditsiooni.
Läänemaal Noarootsi vallas
Aulepas pandi 13. mail nurgakivi
Baltimaade suurimale tuulepargile,
mille kogumaksumus on ligi 900
miljonit krooni. Aulepa tuulepargi
võimsuseks saab 39 megavatti.
Tuulepargist hakkab tulema ligi 1,4
protsenti Eestis tarbitavast elektrienergiast, millega saab kaetud 50 000
kuni 60 000 Eesti kodumajapidamise
aastase elektrivajaduse. Tuulepargi
rajamise töid alustati jaanuaris
juurdepääsuteede
ja
tuulikute
montaaþiplatside ning alajaama
ehitamiseni. Tuulepark
peab
valmima tuleval suvel.

sünd. Mosin
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Kurbuses mälestame lahkunuid

Ellen Krastins
Tamara Drewing
Erna Sachsendahl
Ulla Rührschneck
ja avaldame kaastunnet omastele
Puhake rahus, armsad sõbrad!
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis
Eesti Raja toimetus
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Täpsustusi, kommentaare,
ettepanekuid, kaastöid,
kuulutusi ja teateid ootame
aadressile
EestiRada@yahoo.de
Tähtaeg: iga paaritu kuu
10. kuupäevaks

