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Vabadussõja võidusammas –
kas meie rist ja viletsus?

Üks häda ajab teist taga

Juba vähem kui kuu aega pärast samba avamist tekkisid esimesed probleemid – kolm paneeli olid teadmata põhjusel kogunud tolmu ning seetõttu võtnud roosaka varjundi. Need
paneelid vahetati küll välja, paraku
muutus ka üks asenduspaneel üsna
kiiresti punakaks, sest see oli pärit samast partiist kui eelmised vigased paneelid. Samuti kustutas ühel ööl tuled
võidusambasse imbunud vesi. Võidusamba eest hoolt kandva ASi Elmo
vaatlusel selgus, et klaaside liitekohast oli vesi samba ristiosasse sisse
tunginud. See tekitas lühise, mille tõttu lülitus osa valgustusest välja. 2009.

Üks tore traditsioon:
EÜSLi lastepäevad
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Lühidalt

Jaanipäev Hamburgis
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Lugemisaasta 2010
tähistamine Müncheni
Eesti koolis
Praost Toomas
Põld meenutab oma
perekonna ajaloolisi
kokkutulekuid Eestis

Baden-Württembergi
aukonsuli vastuvõtt

Ebaõnnestunud teostus

Karin Aanja
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Uudiseid ÜEKNi
juhatuse koosolekult

aasta detsembris täheldati ka seda, et
osa klaaspaneele muutuvad kollaseks. Samba autor Rainer Sternfeldt
tõdes, et üksikutes paneelides on esinenud ka võõrkehi, näiteks suitsukoni
ja nöörijupp.
Samba teostuse ilmne äpardumine
on tekitanud avalikus ruumis koguni
arutelu, kas sammas tuleks lammutada. Mitmed kunstiinimesed, kellelt on
samba kohta arvamust küsitud, leiavad, et materjalid – betooni ja klaasi
kombinatsioon – pole just parim valik. Kunstnik Jüri Arrak arvab, et peamine häda on tänapäevastes ehituspõhimõtetes – tööde teostaja valitakse
odavaima hinna järgi. Samba lammutamist ta aga ei poolda – see tähendaks juba sümboolselt halba, sest ennustaks justkui tulevast kaost. Kaarel
Tarandi sõnul on Vabadussõja monument justkui indikaatorlamp, mis signaliseerib avalikkusele ehituses valitsevat korralagedust.
Arhitekt Igor Volkov leiab, et samba
liftišahtikujuline kontseptsioon pole
kohane Eesti vabaduse ideaalile. Nagu ka teised, pole ta rahul materjalide valikuga. “Algul oligi ju plaanis
kivist ehitada, klaas tekkis hiljem kui
edevuse ja jõuludeaegse tuledevirvenduse näide,” ütles ta. “Ma olen alati
selle poolt olnud, et vabadussammas
peab olema, aga kogu see kujund ja
teostus on ebaõnnestunud.”
Sambaga tekkinud hädade pärast
on kriitika alla sattunud ka Eesti kaitseminister Jaak Aaviksoo, keda rahvasuu on ristinud nii sambakuningaks
kui ka samba-Jaaguks. Minister on
öelnud, et ei lahku ametist enne, kui
probleemid samba ümber on lahendatud. 9. juulil tehti ülevaade kõikidest
Vabadussõja võidusambaga seoses
üles kerkinud küsimustest ja probleemidest koos kavaga nende kõrvaldamiseks. Aaviksoo sõnul on sammas
kui ainulaadne ehitis ehituslikult õnnestunud ja töö tuleb viia lõpuni nii,
nagu kavandatud on.
TTÜ-lt on tellitud sõltumatu analüüs Vabadussõja võidusamba tehnilise seisukorra ja tulevaste tehnoloogiliste riskide hindamiseks, millest
lõppkokkuvõte valmib suve jooksul.
Kas eestlaste vabadusvõitlusi sümboliseeriv võidusammas on oma nime
vääriline, las see jääb igaühe enda otsustada. Tuleb nentida, et samba rajamine Vabaduse väljakule on toonud
kaasa ka positiivset – selle ümbrus
ehk Vabaduse väljak ja Harjumägi on
ulatuslike ehitustööde käigus saanud
tallinlaste ja selle külaliste lemmikpaigaks, kus korraldatakse kõikvõimalikke üritusi ja kus on hea niisamagi aeg maha võtta ja Tallinna uhke vanalinna serval pargipingil jalgu
kõlgutada.

Toimetaja veerg
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Eestlased väljaspool
Eestit

Kui Vabadussõja võidusammas mullu 23. juunil Tallinnas Vabaduse
väljakul pidulikult avati, ei osanud keegi arvata, et juba vähem kui
aasta pärast tekivad sambaga probleemid, mis teevad meele mõruks
tegema nii samba tellijal Eesti Kaitseministeeriumil kui ka selle projekteerijal ja ehitajal Tšehhi firmal San Souci.

Selle aasta juunis kukkus võidusamba nurgapaneel alla ning lõhkus
osaliselt ka samba alusplaadi. Ja seda
vaatamata sellele, et võidusamba eelprojektis oli muu hulgas mustvalgel
kirjas, et ehitise “kavandatav tööiga”
on 100 aastat. Kuni lagunemise põhjus pole selge, ei lase kaitseministeerium ohutuse mõttes inimesi samba
ligidale. “Ma ei näe ühtki head põhjust, miks liist pidi alla kukkuma, ilmselt on tegu garantiiküsimusega,” ütles Vabadussõja võidusamba projektijuht, kaitseministeeriumi asekantsler
Martin Hurt. “Sammast ei saa praegu
ohutuks nimetada,” lisas ta.
Sans Souci spetsialistid otsustasid
Vabadussõja võidusamba nurgaliistud
koos kinnitustega turvalisuse tagamiseks ümber ehitada. Uued liistud saab
sammas alles sügiseks. Uute nurgaliistude ja kinnituste konstruktsioonilised lahendused vaadatakse üle Tallinna Tehnikaülikooli inseneride ja
monumendi autorite poolt.
Samba ohtlikuks muutumine pani
piduri peale ka samba juures kavandatud valgustustöödele. Uue valgustuslahenduse rajamine läheb maksma
10 miljonit krooni ja see valmib hiljemalt selle aasta novembri alguseks.
Kuid heites pilgu samba kaugemasse ajalukku, pole sealgi midagi roosilist. Juba enne kopa maasse löömist, kui 2007. aasta augustis
avalikustati Vabadussõja võidusamba ideekonkursi võidutöö “Libertas”,
peeti samba pooldajate ja vastaste vahel maha n-ö sambasõda. Samba vastased ei pidanud samba lahendust ei
ristimotiivi ega üldlahenduse poolest
sobivaks euroopaliku pealinna esindusväljaku äärde. Samuti leidsid nad,
et monumendi konkursi ja kavandamise protsessis eirati kunsti- ja arhitektuurispetsialistide, muinsuskaitse
ning avalikkuse seisukohti.
Seejärel takerdus samba ehitamine Tallinna linnavalitsuselt ehitusloa
saamise taha, osalt seetõttu, et samba
asukohas Harjumäel tõid kaevamised
välja üllatavaid muinsuskaitselisi leide, nagu Ingeri bastioni müürid, mis
nüüd on küll kenasti eksponeeritud.

Vabadussõja
võidusammas – kas
meie rist ja viletsus
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“Let’s Sing Together!”
kooriprojekt sai väärika
punkti

Hamburgi Eesti kooli
juubelipidu
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Kroonika ja tänusõnad

Estonian Air kutsub
lendama

Kuulutused ja teated
Viimane veerg
Pilk ette
Lapsesuu ei valeta
Sport
Eesti päritolu noored
Eestis keelelaagris

“Nende tugevate asutuste, ettevõtete ja teenusepakkujate abil seisab
meie sammas kindlalt püsti...”

Joonistas Kaja Põder

EÜSL ja ajalehe
Eesti Rada toimetus
soovib lugejatele
HEAD VABARIIGI
TAASISESEISVUMISE
AASTAPÄEVA!
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ärast külma ja pikka, sel aastal lausa Põhjamaale kohast talve on lõõskav suvepäike kahvatutele ja tülpinud nägudega inimestele oodatud vaheldus. Juba paar nädalat jutti on soojakraade olnud Eestis tublilt üle 20, kohati isegi
üle 30. Käes on kõige magusam puhkusteaeg ja suvekuuma pole seekord vaja lõunamaadest kalli raha eest otsima minna.
Piisab selles, kui võtta pere ja värskendav
jook kaasa ning minna vaatama, mis Eestimaal toimub. Pakub ju meie mereäärne asukoht selleks küllalt
võimalusi ka väikese raha eest.
Ent nagu iga asjaga, tuleb ka suvepäikse ja -tegevustega piiri pidada. Kuum ilm meelitab paljusid, eriti noori, puhkama
jõgede-järvede äärde, kus muidugi mõista ei öelda ära grillist
ja napsust, mis sinna juurde paraku käib. Kas just alkoholist
tingitud ülemeelikkuse tõttu või lihtsalt teadmatusest, on uppumissurmade arv selle aasta kuue kuuga tunduvalt suurem kui
varasematel aastatel. Seda vaatamata päästeameti korraldatud
kampaaniale “Kui võtad, võta kuivalt”, mis pidi inimeste tähelepanu pöörama just sellele, et purjus peaga ei tohi vette minna.
Lisaks uppumissurmadele rikuvad noored elujõulised mehed
oma elud ära, hüpates tundmatus kohas n-ö peakat. Ei tule neil
pähegi, et piisab vaid ühest naksust selgroos, kui ollaksegi kogu
eluks ratastooli aheldatud. Kõike võib teha, aga mõistusega.
Mõistusega tasuks võtta ka puhkust mere ääres. Kuna Eesti
rannik on enamalt jaolt puutumatu loodusega, on selle säilitamise nimel keskkonnaministeerium paika pannud üsna karmid
piirangud – ranna äärde ei tohi sõita autodega, ei tohi seal tuld
teha ega telkidagi väljaspool selleks ettenähtud kohta. Eks see
on mõneti trotsi tekitav küll. Mäletan oma lapsepõlvest, kuidas
rannikualad olid enamasti kõik n-ö piirikaitsetsoonid ja suvitajatele ligipääsmatud ning kuidas lastele nii magusana näiva supluse nimel karastavas merevees tuli vargsi kalpsata üle
piirivalve poolt spetsiaalsete masinatega triibustatud liivariba.
Nüüd on Eesti vaba, aga piirangud on rannikuäärsetel kohtadel
ikka peal. Aga küllap tuleb leppida teadmisega, et ametimehed,
kes need seadused on kehtestanud, teavad, mida ja mille nimel
nad nii on teinud. Mulle näib, et eestlane lihtsalt vajab väikest
suunamist.
Karin Aanja
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Väljarännet on vahel isegi peetud “rahvuslikuks haiguseks”,
mille ravimiseks on kodumaal
levitatud hirmulugusid lahkujate
rumalusest, raskustest ja ebaõnnestumistest.

Et õigustada oma enda kohalejäämist, halvustasid mitmed allesjäänud
inimesed neid, kes lahkusid. Väljarändajad tehti patuoinasteks ja süüdlasteks paljude negatiivsete nähete
eest ühiskonnas. Sama taktikat ja argumentatsiooni riikliku propaganda
võimendusel kasutasid nõukogude
võimud sõjaaegsete pagulaste laimamiseks, mispärast isegi tänapäeval
on Eestis nõukoguliku maailmavaate pooldajate hulgas tunda vaenulikku suhtumist väliseestlaste vastu. Õnneks on positiivne suhtumine palju
tavalisem.
Eestlased on siirdunud välismaale suuremal arvul juba alates 19. sajandist, kui tuhanded vaesed talupojad läksid Venemaale ja Ukrainasse,
hiljem ka Põhja-Ameerikasse, et leida uut maad ja paremat elu kui vaeses
keisriaegses Eestis. Eesti kogukondi
ja seltse loodi ka Hiinas, Aafrikas ja
Lõuna-Ameerikas. Nende esimeste
väljarändajate järeltulijad on praeguseks peaaegu kõik assimileerunud ja
oma keele kaotanud. Selle tulemusena tutvustavad ennast näiteks Kanada
Alberta osariigis paiknevad eestlaste
järeltulijad järgnevalt: “We are proud
to be Canadians of Estonian origin!”
(Oleme uhked eesti päritoluga kanadalased!)
Ka endistes eestlaste asundustes
Venemaal, Ukrainas ja Kasahstanis
leiab praegu vaid väheseid eesti keelt
säilitanud inimesi.
Sõjaaegsed pagulased

Teine suur inimeste lahkumine Eestist toimus seoses Teise maailmasõjaga, kui kümneid tuhandeid eestlasi
evakueeriti ja küüditati ning mobiliseeriti saksa ja vene võõrvägedesse
ja viidi võõrale maale. Umbes 3000
noormeest pääsesid Soome, et seal
vabatahtlikena võidelda pealetungiva
punaarmee vastu. Septembris 1944
põgenes umbes 70 000 inimest igast
ühiskonnakihist nõukogude terrori
eest läände, peamiselt Rootsi ja Saksamaale ja sealt hiljem edasi ülemeremaadesse.
Oma kultuuri ja ühiste huvide kaitseks lõid eestlased mitmes lääneriigis
suurel arvul seltse ja organisatsioone.
Tavalised olid koolid, koorid, teatrid,
rahvatantsurühmad, kirjastused, spordiseltsid, kogudused, akadeemilised,
teaduslikud ja poliitilised organisatsioonid, vanuritele vanadekodud ja
noortele skautlus ja suvekodud. Osteti mitmes kohas ühisüritusteks ja
kooskäimiseks Eesti Majad ja vabaõhupiirkonnad. Aastal 1958 oli vaid
Rootsis registreeritud üle 730 eesti
organisatsiooni. Tänapäeval on väliseesti organisatsioone terves maailmas
ligi 600.
Kolmas suur väljaränne Eestist on
toimunud pärast taasiseseisvumist
1991, kui kümned tuhanded, eriti

Artikli autor Aho Rebas on ÜEKNi esindaja Eestis ja haridus- ja
teadusministeeriumi nõunik.

noored ettevõtlikud naised, on läinud
välismaale õppima ning õnne ja tasuvamat tööd otsima. Peamine sihtmaa
on olnud Soome, kuhu on läinud üle
30 000 eestlase. Suured hulgad on läinud ka Rootsi, Saksamaale, Belgiasse, Iirimaale, Hispaaniasse, USAsse,
Kanadasse ja Austraaliasse.
Väliseestlaste vabadusvõitlus

Kuigi sõjaaegsete pagulaste loodud
organisatsioonides tegeleti erinevate huvialadega ja tihti vaieldi ja isegi tülitseti omavahel, siis oli kõiki
ühendavaks sihiks, et kõikvõimalikel
seaduslikel viisidel võidelda Eesti vabaduse eest. See tähendas, et esineti
lugematute kõnede, artiklite, pöördumiste, demonstratsioonide ja kultuuriürituste kaudu vaba maailma avalikkusele ja juhtidele, et tutvustada
Eesti olemasolu ja et nõuda Nõukogude Liidu okupatsiooni lõpetamist
Eestis.
See informatsiooni- ja lobitegevus
muutus eriti mõjukaks siis, kui seda hakkasid tegema pagulaste teisest
põlvkonnast võrsunud hea kohaliku
keele ja vajaliku tutvusringkonnaga
haritlased.
Selleks, et poliitilist ja kultuurilist
tegevust paremini koordineerida, loodi suurema eestlaste arvuga riikides
(USA, Kanada, Rootsi, Inglismaa,
Saksamaa, Austraalia jt) keskorganisatsioonid, mis omakorda ühinesid Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) tiiva alla. Loodi ka mitmed organisatsioonid koostööks teiste okupeeritud Kesk- ja Ida-Euroopa
riikide esindajatega läänes.
Väliseestlaste arvukus

Küsitakse tihti, kui palju eestlasi tänapäeval elab välismaal. Selle peale
vastavad mõned teadlased 120 000,
teised 170 000. Kuna mitte keegi pole suutnud kõiki väljarändajaid registreerida, siis räägime hinnangutest.
Minu hinnangul elab eesti juurtega
inimesi väljaspool Eestit vähemalt
200 000. Ainult viimastel aastakümnetel on Eestist lahkunud umbes 40
000 inimest ja aastate jooksul ka väliseestlased paljunevad.

Foto: internet

Tooksin ühe näite. Minu vanemad
saabusid Rootsi 1944. aastal koos
üheaastase lapsega. Täna on neil 25
järeltulijat, kes rahvuselt on vähemalt 50 protsenti eestlased. Sarnaseid
näiteid on lugematuid. Kui vaid iga
kolmas Eestist pärit abielupaar oleks
sama viljakas, siis oleks täna ainult
Rootsis ligi 100 000 eesti juurtega
inimest – ja selline arvestus polegi
väga ebarealistlik.
Kuidas on eestlased välismaal hakkama saanud? Üldine arvamus on, et
hästi. On muidugi nii, et parema meelega räägitakse edukatest kaasmaalastest ja et teised vaikitakse maha.
Siiski võib muretult väita, et paljud
väliseestlased aastakümnete visa töö
ja hea hariduse kaudu saavutasid oma
asukohariikides edu ja erakordselt
hea maine. See kehtis nii idas kui ka
läänes.
Nii väljarändajad kui ka poliitilised põgenikud pidid võõral maal
alustama uut elu tihti nullist. Pingutati keskmisest enam, et endale luua
hea kodu ja et oma lastele võimaldada
head haridust, teades, et see tagab edu
ühiskonnas. Vabas läänemaailmas oli
see – teadagi – lihtsam kui Venemaal,
okupeeritud kodumaal või mujal diktatuurriikides.
Eestlaste maine välismaal

Eestlaste hea kuulsus välismaal kahjuks mõranes märgatavalt pärast Eesti
taasiseseisvumist, kui välismaale tuli
Eestist liiga palju seiklejaid ja kahtlaseid tegelasi. Pärast edukat ja imetletud “laulvat revolutsiooni” seostati
Eestit välismaa meediates peamiselt
korralageduse, kriminaalsuse ja muude negatiivsete nähtustega. Allakäiku
karmilt sümboliseerivaks sündmuseks kujunes reisilaeva Estonia traagiline hukkumine segastel asjaoludel Läänemerel sügisel 1994. Eestis
asendusid esimesed soovunelmad väliseestlaste võimete ja omaduste kohta pettumusega, kui mitmed kodueestlased pidid oma korterid ja majad
tagastama läänest kohale tulnud enJärgneb...
distele omanikele.

Aho Rebas

Uudiseid ÜEKNi juhatuse koosolekult
Selleaastane ÜEKNi
täiskogu
koosolek toimus Washingtonis Eesti
Vabariigi saatkonnas 19. ja 20. märtsil. Keskorganisatsioonide esindajad
olid juhatuse tööga rahul ning suuri
muudatusi koosseisudes ei toimunud.
Suvele lähendes ei olnud ette näha suuremaid tööülesandeid. Seetõttu astus juhatus kokku alles 15. juunil Connecticuti osariigis, ÜEKNi
sekretäri Iri Lutsu residentsis. Kuulati liikmesmaade uudiseid, tutvuti investeeringute seisuga. Nagu varemgi,

võttis pool juhatust koosolekust osa
Skype’i kaudu.
Tähelepanu suunati ÜEKNi stipendiumite programmile. Laekur
Valjo Arengu ettepanekul otsustas juhatus eraldada programmi läbiviimiseks 60 000 dollarit. Senini on saabunud 175 taotlust, osa on aga veel
ÜEKNi büroos Washingtonis. Esialgse info järgi on stipendiumiavaldusi 200, võrreldes eelmise aasta
123ga. Näib, et komisjonil seisab ees
töörohke suvi.

Arutlusel oli ka ESTOde edaspidine vajadus; võimaluste uurimine langes esimees Jaak Juhansoole. Nord
Streami gaasitorustik on murettekitav, aga mida suudaks ÜEKN teha
kui ümbruskonna riigid on nõusoleku
selle ehitamiseks juba andnud? Kuidas kaitsta gaasitorustikku pärast selle käikupanekut?
Järgmine ÜEKNi juhatuse koosolek toimub augustikuu alul.

Ylo Anson

ÜEKNi abiesimees
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Lühidalt
●●Eesti

riigi ja SASi vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt jääb Estonian Airist 10% SASile ja 90%-lise
osaluse saab Eesti riik. Riik laiendab
omakapitali 280 miljoni krooni võrra, firma peab maksma SASile tagasi
ka 115,5miljonilise laenu. Seni jagunes Estonian Airi omanikering SASi
(49%), Eesti riigi (34%) ning investeerimispanga Cresco (17%) vahel.

●●Juunis

langes registreeritud töötute arv Eestis juba kolmandat kuud
järjest: kolme kuu jooksul on registreeritud töötute arv langenud kokku
15%. Samas oli juunis registreeritud
töötute arvu langus tagasihoidlikum
kui mais. Kuu lõpus oli registreeritud töötuid 81 050 ehk 12,5% 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.
Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles, et ehkki juunis langes registreeritud töötus vähem kui
mais, on langustendents siiski ilmne.

●●Rahandusministeerium

valmistab ette riigihanget, et oktoobriks saata igale postkasti omavale leibkonnale hindade eurodesse arvutamist lihtsustav pihuarvuti.
Eurokommunikatsiooni
projektijuht Ingvar Bärenklau ütles, et kalkulaatori saavad Eesti Posti andmebaasis olevad leibkonnad, kellel on oma postkast. Peale kalkulaatori saadetakse nn euroümbrikus
ka rahavahetust tutvustav brošüür.

●●13. juulil otsustas Euroopa liidu ra-

handusministrite nõukogu ECOFIN,
et Eesti saab 1. jaanuaril 2011 eurole
üle minna. Krooni ja euro vahetuskursiks kinnitati juba alates 1992. aastast
kehtinud 15,6466. Eestist saab euroala
17., väiksuselt teine riik – kõige väiksem eurot kasutav majandus on Malta. Komisjoni rahandus- ja majandusvoliniku Olli Rehn Rehni sõnul üks
ainult kolmest Euroopa liidu liikmesriigist, mille eelarve rahuldavas seisukorras on – peale Eesti võib nii öelda vaid Luksemburgi ja Rootsi kohta.

●●2010.

aasta mais suurenes kaupade eksport jooksevhindades 39%
ning import 47% eelmise aasta maiga võrreldes. Mais eksporditi Eestist
kaupu jooksevhindades 11,3 miljardi krooni (723 miljoni euro) väärtuses ning imporditi Eestisse 12,5 miljardi krooni (800 miljoni euro) eest.
Viimati oli eksport suurem 2008. aasta oktoobris, teatas statistikaamet.

●●Euroopa

Komisjon andis lõpliku
kinnituse otsusele investeerida 100
miljonit eurot (1,56 miljardit krooni) Eesti ja Soome vahelise teise
kaabelühenduse EstLink 2 ehitusse.
EstLink 2 rajatakse koostöös Soome elektrisüsteemihalduriga Fingrid.
Planeeritava merekaabli võimsuseks
on 650 megavatti (MW) ning projekti kogumaksumus on ligi 320 miljonit eurot, mis teeb EstLink 2 suurima
Eesti elektrisüsteemi jaoks tehtud investeeringu. Pool EstLink 2 ehitusest
finantseeritakse Elering poolt ning teine 50 % finantseeritakse Fingirid Oyj
poolt. Euroopa Liit toetab suurprojekti omaltpoolt kuni 100 miljoni euroga.

●●Tänavu I poolaastas tehti 14 359

kinnisvara ostu-müügitehingut, mida on 2436 võrra rohkem kui mullu
samal perioodil. Kuigi tehingute arv
esimese kuue kuuga kasvas, siis nende rahaline väärtus langes mullusega
võrreldes nelja protsendi võrra 8,58
miljardi kroonini. Võrdluseks võib
tuua, et kinnisvarabuumi ajal 2006. ja
2007. aastal tehti samal perioodil ligi
30 000 ostu-müügitehingut ning nende rahaline väärtus ulatus 34 miljardi
kroonini.
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Üks tore traditsioon:
EÜSLi lastepäevad

EÜSLi lastepäevad on toimunud juba 13 aastat, et Saksamaal elavaid eesti lapsi kokku
viia ja neile eesti meelt ja keelt
nii ühiste mängude, laulude kui
ka muude tegemiste kaudu südamelähedaseks muuta.

Tänavused, 14. lastepäevad said
teoks 11.–13. juunini, ja seda vähemalt sama edukalt kui juba aastaid
harjutud. Sündmuspaigaks ei olnud
seekord armsaks saanud Annabergi loss Bonni lähistel, vaid algsetel
rahalistel põhjustel hoopis kunstipark Himmelsfels Spangenbergis.
Siinkohal suur aitäh tänavusele põhikorraldajale Merike SchümersPaasile, kes selle suurepärase ning
samas taskukohasema alternatiivi
leidis, kõik vajalikud asjaajamised
enda kanda võttis ning osavõtjaile
sellega ühe ilusa, huvitava ja tegusa
nädalalõpu pakkus!
Kuuldes, et toimumiskoht on
muutunud, tekkis sisimas küll väike
kahtlus, kas kuskil mujal ongi üldse võimalik nii toredaid lastepäevi
veeta kui Annabergis, aga sõitsime kohale ning veendusime kiiresti, et Spangenberg on väga vahva
koht. Kahjuks polnud ma vist ainuke kahtleja, sest osavõtjate arv
(18) oli huvitavast ja mitmekesisest
programmist hoolimata väiksem
kui eelmistel aastatel. Loodame, et
järgmisel aastal tuleb jälle rohkem
lapsi. See paik läbis oma sobivustesti üliedukalt.
Himmelsfels on 25aastase ajalooga kunstipark, mida on üles
ehitanud ja arendavad edaspidigi
maailma eri nurkadest pärit inimesed ning Spangenbergi kunstnikud
ja tööotsijad. See paigake on ilus
kombinatsioon loodusest ja inimeste kollektiivsest kreatiivsusest ning
pakub iga ilmaga (vähemalt suvel)
võimalusi ühisteks aktsioonideks
ning vaba aja veetmiseks.
Majakesed, tegelikult tsirkuse- vôi ehitusvagunid, kus ööbisime, kujundati 2006. aasta jalgpalli
MMi eel erinevate maade esindajate poolt nende maade n-ö saatkondadeks. Üks näide pildil. Huvitavalt
dekoreeritud ja mõnusalt sisse seatud vagunite kõrval ei tohi mainimata unustada siinsete töötajate ja
külaliste kokku pandud imeilusaid
kahhelplaaditükikestest mosaiike.
Need püüavad pilku igal sammul,
küll teeäärsetes veerennides, treppidel kui ka WCdes ja duširuumides.
Viimaseid vôib liialdamata kunstiteoseks nimetada.
Ainuüksi vaade Himmelsbergilt
on nii võrratu, et nii mõnigi lapsevanem oleks vist kõige parema
meelega terve nädalalõpu mäenõlval lösutades veetnud.
Reede õhtul “tilkusime” olenevalt sellest, kuidas liiklus lubas,
Saksamaa eri nurkadest kokku. Kui
kõik kohal ja end vagunites sisse
seadnud olid, grillisime ning nautisime tähistaevast ja hiiglasliku lõkketule romantikat. Pisemad lapsed
väsisid värskes õhus ja pärast pikka
sõitu küll kiiresti ära, aga suuremad
nautisid vabadust, lõket ja pimeduses taskulampidega ringiluuramist
– peaaegu nagu puhkus Eestis! Öösel magasid kõik nagu notid, värske
õhk oli oma töö teinud ning pehme
küljealune ja turvaline vagun andsid oma panuse...
Laupäeval pärast hommikusööki alustasime päeva ühise laulu ja
tantsuga. Lapsed tegid Tiia Torimi
juhendamisel hiiglasliku küpsise-
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Lühidalt
●●Alkoholitootja

Liviko ostis 50
protsenti Jaapanis alkohoolsete toodete impordi ja distributsiooniga tegelevast firmast Hanza Trading Co ning
võttis kohustuse investeerida Jaapani
ettevõtte äritegevusse 50 jeeni ehk 7
miljonit krooni. Jaapan on üks suurima konkurentsiga turge maailmas,
kuid Liviko toodete säilitusainetevabad kvaliteetsed, naturaalsed ja puhtad tooted annavad hea aluse Jaapani
turul läbilöömiseks, sest jaapanlased
on väga tarbijateadlikud ning äärmiselt nõudlikud kliendid,” ütles Hanza
Traing Co juhatuse esimees Janno Jürisoo.

●●Konsultatsioonifirma

Mercer uuringu kohaselt on kalleim linn välismaalastele elamiseks Luanda Angolas, Tallinn asub elukalliduselt 115.
kohal. Euroopa kalleimad linnad on
Moskva Venemaal (4. kohal), Genf ja
Zürich Šveitsis (5. ja 8. kohal) ning
Kopenhaagen Taanis (10. kohal). Riia
asub 81. positsioonil. Mercer võrdles
uuringus majutuse, transpordi, toidu,
riietuse, majapidamistarvete, meelelahutuse jms tegurite hindu 214
linnas, vahendasid välisagentuurid.

Päikesesõõri mahtus nii lapsi kui ka lapsevanemaid.

●●Keskmine brutokuupalk oli Eestis

Ööbida sai temaatilistes vagunites. Pildil Lõuna-Aafrika “saatkond”.

2010. aasta I kvartalis 11 865 krooni
ja brutotunnipalk 74,46 krooni, teatas
statistikaamet. Eelmise aasta I kvartaliga võrreldes langes keskmine brutokuupalk 2,3% ja brutotunnipalk 2,7%.
Keskmine brutopalk oli jaanuaris 11
647 krooni, veebruaris 11 749 krooni ja märtsis 12 196 krooni. Nordea
panga raportist selgub, et kuigi Eestis on palgad langenud, makstakse
töötajatele endiselt liiga palju ning
see ohustab riigi konkurentsivõimet.

●●Eesti noorte alkoholitarbimist kä-

sitlenud uuringust selgus, et Eesti noored tarbivad ohtralt alkoholi. Õpilaste elustiili ja käitumisharjumuste rahvusvahelisest uuringust
tuli ilmsiks, et Eesti tüdrukud alustavad lahjemate jookide joomist
11aastaselt ja poisid 10aastaselt.

●●Maailma

Ise tehtud, hästi tehtud. Täitsa oma EESTI.

tordi. Väiksed kondiitrid kirjutasid
tordile kirsikirjas suurelt EESTI.
Ennelõunal alustasime kohaliku
mosaiigikunstniku juhatusel kahhelplaatide purustamise ning nende tükikestest mosaiigii ladumisega. Pärast lõunasööki tegime väljasõidu Spangenbergi lossi juurde
ja roosiaeda ning külastasime Merikese armsat õmblustöökoda lähedases Landefeldis. Pärastlõunasele
pargirallile tõmbas vihm küll kriipsu peale, aga sellest polnud midagi.
Õnneks on Himmelsfelsil ka vihmase ilma jaoks hea ja tuulekindel
alternatiiv olemas, kus saime mõnusalt koos istuda ja mosaiigitööd
lõpule viia.
Suurematele poistele ainult mosaiigist ja vihmast ei piisanud. Nemad pidid täiesti märjaks saama ja
läksid väliujulasse ujuma. Ujula
soojendus oli kül sel päeval katki ja
vesi üsna külm, aga mis see ühele
eesti poisile teeb!?
Õhtupoolik möödus mõnusas
ringis vihma ja tuule eest kaitsvas
laudpõrandaga küünis isetehtud
küpsisetorti süües, mürades, mängides, paberlennukeid meisterdades
ja lennukivõistlust tehes. Kel veel
jaksu ja tahtmist, läks “Soome saatkonda”, st sauna. Mõned ei tahtnud pärast sauna ikka veel magama minna ja korraldasid pidžaamapeo eestikeelse “Aliase” mänguga.
Päris ajusidmurdev, kui oled juba
aastaid kodusest keelekeskkonnast
väljas.

Pühapäeva hommik algas veidi hiljem, kuid oli siiski liiga ruttu käes. Aeg asju pakkima hakata.
Laagrivanema Johannese pilli ja
kohalike gospelkoori lauljate saatel
pidas Merike Schümers-Paas oma
viimase pühapäevapalvuse Saksamaa eesti koguduse praosti funktsioonis. See oli üks väga kurb moment, aga järgnevad laulud ja ühised tantsud tõid jälle päikese välja.
Lahkumisele eelnev brunch
möödus tulevikuplaanide pidamisega. Olime ühiselt arvamusel, et
üks nädalalõpp on liiga lühike lastepäevade jaoks ja püüame järgmiseks aastaks võimalusi leida, kuidas
rohkem päevi koos Himmelsbergil
veeta, nt lastelaagri kujul. Laste taha asi seisma ei tohiks jääda. Kes
kord käinud, tahab uuesti tulla.
Paar sekundit pärast koduteele asumist küsis mu poeg: “Emme, millal
me jälle siia tuleme?” ning oli sügavalt nördinud, et terve aasta ootama peab.
Lastepäevade traditsioon on lihtsalt tore, hoidmist väärt ning arendab ka me lastes seda sama ühtekuuluvustunnet, mis laseb meid vahel sadade kilomeetrite kauguselt
kokku tulla, et nt. koos laulda, tantsida, teistele eestlastele kaasa elada
või “eesti asja” arutada. Aitäh kõigile, kes sellele üritusele kaasa aitasid ja loodetavasti nägemiseni järgmisel aastal, et koos “Eesti saatkonda” ehitada!

Laura Balzer

Narkoraporti kohaselt
on Eesti Euroopas opiaatide kasutamise poolest Šotimaa järel teisel
kohal. Eestis kasutab oopiumibaasilisi narkootikume, mille alla kuulub ka heroiin, 1,5 protsenti täiskasvanutest. Kanepi tarvitamine on taas
tõusuteel – seda pruugib 6 protsenti
täiskasvanud elanikest. Alkoholi tarbimine on aastaga Eestis vähenenud
ligi 20 protsendi võrra. Mida väiksem
on Eesti keskmine palk, seda väiksem on ka elanike viina ja õlle ostuvõime, tõdetakse konjunktruuriinstituudi alkoholitarbimise uuringus.

●●Eesti

pälvis Euroopa Transpordiohutuse Nõukogult niinimetatud
PIN-auhinna, sest meie liiklussurmade arv on langenud viimase üheksa
aastaga enam kui 50 protsendi võrra. Eelmisel aastal vähenesid liiklussurmad Eestis 24 protsendi võrra.

●●Enesetappude

arv kasvas mullu
aastaga kümme protsenti, 269 juhtumini, viimati oli see näitaja suurem
2005. aastal. Suure kasvu tegid möödunud aastal ka narkomürgistustest
tingitud surmajuhtumid ning veerandi võrra kasvas AIDSi surmade arv.

●●Eesti

Konjunktuuriinstituudi ekspertide hinnangul on Eesti majanduse olukord teises kvartalis võrreldes
esimese kvartaliga paranenud. Kuigi
44 protsenti ekspertidest peab majanduse olukorda rahuldavaks ja 56 protsenti halvaks, peab 59 protsenti neist
majanduse olukorda paremaks võrreldes eelmise aastaga.
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Lugemisaasta 2010 tähistamine
Müncheni Eesti koolis
Müncheni Eesti kool tähistas
lugemisaastat koos Andrus Kivirähkiga, et üheskoos autori lasteraamatuid lugeda.

Jaanilõke kogub hoogu.

Foto: Berit Kondas

Jaanipäev Hamburgis
Pärast mõningast utsitamist
ja agiteerimist, leiduski koht,
kuhu koguneda – Laura avas
lahkelt oma koduuksed ja -aia
jaanipäevanäljas eestlastele ja
naabritele-tuttavatele sakslastele.

Pidu sai teoks laupäeva õhtul, 26.
juulil. Siin ju ei ole 23. ja 24. juuni
vabad päevad, seega tuli jaanipäeva tagantjärele tähistada. Aga jaanipäev missugune! Kogunema hakati õhtul kella kuue ajal ja viimased
jäid veel öösekski. Kohal oli umbes
45 inimest, oli grilli ja chill’i, korralik lõke, batuut lastele, toredad inimesed, hääd-paremat söögiks kaasa
toodud.
Ükski jaanipäev ei saa mööda
minna lauluta. Nii istusime ka meie
lõkke ümber, Valdur mängis kitarri ja meie üritasime Laura laulikust
lemmiklaule laulda. Vahepeal võtsid
ka sakslased lauluviisi üles. Sai ka
kaerajaani ja jenkat tantsitud. Kõik
sai läbi proovitud!
Olime kindlad, et keegi kindlasti tahab televiisorist jalgpalli MMi
jälgida. Kuid võta näpust, ei tulnud
pähegi, sest Jaana kaheaastane poeg
Rafael Siim tegi oma erakordse jalgpallioskuse ning -vaimustisega professionaalidele silmad ette ja köitis
jaanituleliste tähelepanu.
Enne, kui naabrid koju hakkasid minema, tegime traditsioonilise
“Õllepruulija” ka ära. Sai nii seistud, istutud, kükitatud kui ka toolidele tõustud ja ikka lauldud. Sakslased lisasid saksakeelse versiooni ja
kõigil oli väga lõbus.
Peremees hoolitses pidevalt, et
lõke ikka korralik oleks ning tõi
lõkkesse muudkui uusi halge ja

kände, mis mõnusasti tähistaeva all
praksusid (jah, kujutage ette – jaanipäev ning ei sajagi! Ja ka sääski
polnud). Lastel oli hea meel vahukomme lõkkes keerutada. Nad jagasid oma teadmisi ka teistele. Nüüd
oskan mina ka maitsvat lõkke-vahukommi teha!
Kella kolme ajal olid veel viimased vaprad paarid lõkke äärde jäänud.
Jaanipäev oli igati vahva ja mõnus. Sai uute huvitavate inimestega tuttavaks ning rõõm oli juba tuttavaid nägusid taas kord tervitada.
Kohal oli ka suisa üks Austraalia
tüdruk! Sai ka uusi plaane kohalike
eestlastega tehtud. Näiteks osa eesti tüdrukutega otsustasime millalgi
maasikale minna ja siis maasikavahukooretorti teha. Eks näis, kas mõte ka teoks saab.
Söögilaualt leidis muu hea ja
parema kõrvalt ka Ave suurepärase tuunikalaga võileivatordi, mida
sakslased ettevaatlikult eemalt piidlesid. Paar julgemat proovis ikka
ära ka. Tort ei saa ju ometi kalaga
olla! Aga tegelikult muidugi oli see
tort superhea! Minu kohalejõudmise ajaks (tulin töölt) oli aga ilmselt
väga maitsvate salatite kausid juba
üsna tühjad. Magustoiduks oli keegi hea külaline kaasa toonud midagi imelist, kuid lihtsat, mis koosnes
külmutatud vaarikatest, vahukoorest ja kohupiimakreemist ning väikestest beseetäppidest. Küll maitses
hästi! See magustoit kadus nii ruttu,
nagu polekski olnud.
Igatahes jäid kõik väga rahule
ning oleme väga tänulikud Laurale
ja tema perele meid võõrustamast!
Suur-suur tänu ning järgmiste ettevõtmisteni!
Susan Lahesalu

Enne kirjaniku külaskäiku lugesid
koolilapsed läbi nii Andrus Kivirähki viimati ilmavalgust näinud lasteraamatu “Kaka ja kevad” kui ka varasemast armsaks saanud Lotte, Limpa, Sirli ja Siimu ning kõhuussi lood.
Müncheni Euroopa koolis eesti keelt
õppivad lapsed analüüsisid Leiutajateküla elanike hingeelu ja püüdsid
Lotte isa leiutistele lisaks ka ise uusi
imemasinaid välja mõelda.
Kui Andrus Kivirähk Münchenisse jõudis ja 12. juuni hommikul eesti kooli raamatusõprade ette astus, oli
kirjaniku üllatus suur, sest kohale oli
tulnud palju eri vanuses lapsi ja lastega koos ka arvukalt emasid-isasid.
Kohtumine algas laste esinemisega. Kõigepealt kehastusid Maria ja
Jan-Armas ümber kärbesteks ja lepatriinuks ning etendasid koos nätsu
rolli mängivate Silja ja Gregori ning
möödakäijana üles astunud Oliveriga
loo “Kohutav näts”. Seejärel sai lugejast kuningas: lapsed lugesid ette
armsaks saanud jutte või lihtsalt naljakaid kohti oma lemmikraamatutest
ja said ettelugemiseks istuda erilisele
kuningatoolile ning panna pähe uhke
kuningakrooni. Pärast õpilaste esinemist pandi kroon pähe Andrus Kivirähkile, kes omakorda luges lastele
ette lood tolmuimejast ja puuksust.
Pärast kirjaniku ülesastumist said
lapsed talle küsimusi esitada ja kaasavõetud raamatutesse autogrammi
paluda. Lugemine teeb teadagi kõhu
tühjaks. Emad ja isad olid ettenägelikult toidupoolise valmis pannud
ning kohtumine jätkus ühiselt baieri
hommikusööki nautides, mille käigus
söödi ära mitu kilo valgeid vorste ja
korvitäis traditsioonilisi rõngassaiu.
Müncheni Eesti kooli organiseeritud lugemisaasta ürituse täiskasvanutele mõeldud osa toimus laupäeva
õhtul õlleaias, kuhu kogunesid mitte ainult Baierimaa pealinnas, vaid
ka kaugemal elavad eestlased. Nagu
Baierimaal kombeks, said õlleaias
kokku noored ja vanad, kõrvuti koduja väliseestlastega istusid pika laua
ääres ka sakslased ning õhtu möödus külla tulnud autoriga juttu vestes

Praost Toomas Põld meenutab oma
perekonna ajaloolisi kokkutulekuid Eestis
Viibisime kodulinnas Tartus 26.
augustist kuni 21. septembrini
2007 koos poja Peeter-Wilhelmi
ja abikaasa Margaretega. Peatuskohaks oli kodumajutus saksa
kultuurihalduse keskuses, sealses külaliskorteris, mida juhatas
ja haldas Peeter Rehema.

Käisime isa Peetri haual, vaatamas tema kuju rajamist Emajõe kaldale, Kalevipoja samba lähedal. Kuju pühitseti aasta hiljem, 1. detsembril 2008 Tartu emakeelse ülikooli 90.
aastapäeval. Kuju pühitses haridusminister Tõnis Luukas kõnega Peeter
Põllu 130. sünniaastapäeva mälestuseks. Vaimuliku talituse pidas praost
Gustav Piir (Tallinna Pühavaimu kogudus).
Tagasiteel Tartust Tallinna tekkis
soov külastada Kose kirikut, mis asub
Pirita jõe allikate läheduses. Tahtisme
lähemalt tutvuda Kose praosti ja hilisema misjonidirektori Harald Põllu
(praost Toomas Põllu onu) viljeldud

kuulutuse, kasvatuse ja esivanemate
töö väärtustamise tulemustega.
Harald Põld tegeles koos perega
aiandustoodete müügiga. See aitas tal
napi praostipalga, kõrvaliste ametite
ja vaimuliku töö kaudu saadud rahasummat tublisti kasvatada. Nii võis ta
kirikumõisas hoolitseda vanaduspensionile läinud isa, koolmeister Peeter Põllu (1848–1919, praost Toomas
Põllu vanaisa) ja kalli ema Juliane
eest ja sai nende vajadusi rahuldada. Manteuffeli kabeli esisel platsil
oli silmapaistev koht, kuhu paigutati
kõrge rist salmiga: “Minule on antud
kõik meelevald taevas ja maa peal.”
(Matteuse evangeeliumist)
Perekonna suurkokkutulek toimus Kose kirikumõisas selle aasta
16. mail. Ürituse organiseerisid poeg
Peeter-Wilhelm ja abikaasa Margarete. Poeg muretses üüriauto ja abikaasa tegeles toitude eest. Üldkorraldus
lasus Kosel elava Kaja-Marit Põllu õlgadel. Samas toimus ka mälestustahvli pühitsemine, kõne pidas pr

Mare Torm. Peeter Arro meisterlikule
suurfotole jäädvustati 85 perekonnaliiget.
Kuna pr Margarete Põld on sakslanna, on nende kodune keel saksa
keel. Perekonnas valitseb aga tugev
eesti vaim. Margarete algatusel toimuvad nende mugavas kodus ümbruskonna eestlase kokkutulekud.
Pojapoeg Gereon Käema külastas mõni aasta tagasi mitu kuud välisõpilasena Treffneri gümnaasiumit.
Sel aastal sai vanem pojapoeg JaanHendrik (diplomeeritud füüsik Hannoveris) viimase vaba koha Tartu Ülikooli eesti keele kursusele.
Proua Põld ütles mulle kord, et ta
kahetseb väga, et ei õppinud ära eesti keelt. Aeg kulus ära laste kasvatamisele. Ta ütles, et iga kord Eestit
külastades jääb tagasitulles üks tükk
temast sinna maha. Ta on üliõnnelik,
et teda sinna perre on nii südamlikult
vastu võetud.
mälestused pani kirja

Linda Pärtel

Foto: Müncheni Eesti kool

Eesti kirjanik Andrus Kivirähk.

Tasub teada

●●Andrus Kivirähk (sündinud 17. augustil 1970) on eesti kirjanik.
●●Kivirähk õppis Tartu Ülikoolis ajakirjandust. Ta töötab Eesti Päevalehes, kus suur osa tema tekste on esmaavaldatud.
●●Tema raamatut “Rehepapp” on 2008. aastaks müüdud üle 32 000
eksemplari, mis teeb ta 2000. aastate menukaimaks eesti kirjanikuks.
●●Aastast 1996 on Andrus Kivirähk kirjanike liidu liige.
●●Kirjanikku on pärjatud mitmete preemiatega: Lutsu huumoripreemia (1993), Eesti kirjanduse aastapreemia (1995, 2000), Friedebert Tuglase novelliauhind (1998), Virumaa kirjandusauhind
(2001), Nukits – parima lastekirjaniku auhind teose “Limpa ja mereröövlid” eest (2006).

ja kohalikku toidupoolist maitstes.
Lapsed vallutasid samal ajal mänguplatsi, kehtestasid batuudil hüppamiseks vähemusse jäänud saksakeelsele
seltskonnale eestikeelsed reeglid ning
lasid emadel-isadel rahulikult maailmaprobleeme arutada. Mitu tundi
kestnud elavas vestluses jagati lugemissoovitusi, kiideti lapsi ning räägiti ka Andrus Kivirähki teoste ümber
tekkinud väitlusest.
Nii arvukalt eestlasi kokku meelitanud üritusi toimub Münchenis harva. Tore, et seekordseks kokkusaami-

seks andis tõuke Eestis väljakuulutatud lugemisaasta. Laste rõõm ja huvi
peegeldus nende nägudel. Juba samal
päeval koostasid kohtumisel käinud
pisemate laste emad Andrus Kivirähki lasteraamatutest nimekirja, et Eestist üheskoos uut lugemisvara tellida,
sest lugeja on kuningas ja kes meist
ei tahaks kanda krooni, istuda aruka
valitsejana uhkel toolil ning lugeda,
lugeda, lugeda…

Piret Suidt

Müncheni Eesti kooli ja Müncheni
Euroopa kooli eesti keele õpetaja

Peeter Siegried Nikolaus Põld
(praost Toomas Põllu isa)

●●sündis 12. juuli 1878
●●1878–1888 lapsepõlve- ja õpiaastad Puru koolimajas
●●1888–1890 Rakvere linnakool, 1890–1893 Narva Linnakool,
1893–1898 Narva Gümnaasium
●●1898–1906 Tartu Ülikool (cand. theol. kraad 1907)
●●1905–1907 ajakirjanik, peamiselt ajalehes Postimees
●●1906 Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi (ENKS) ja Tartu EKNSi
Tütarlaste Keskkooli üks asutajaid
●●1908 õppereis Lääne-Euroopasse
●●1908 Tartu ENKSi Tütarlaste Keskkooli usuõpetaja
●●1909–1918 Tartu ENKSi TG direktor
●●1917 Eesti Ajutise Masavalitsuse haridusosakonna juhataja
●●1918 EV esimene haridusminister
●●1918–1825 Tartu Ülikooli (TÜ) kuraator
●●1925–1927 TÜ prorektor
●●1920–1930 TÜ pedagoogikaprofessor
●●1922–1930 TÜ Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja
●●1927 TÜ audoktor dr. phil. honoris causa kraadiga
●●1.09.1930 suri Tartus, maeti Tartu Pauluse kalmistule.

Professor Jaan Tõnisson kirjutas 1939. aastal: “Peeter Põld on esimene
Eesti haridusminister, Eesti rahvusliku ülikooli kuratoor ja organiseerija. Esimene Eesti pedagoogika professor ja pedagoogikateaduse rakendaja. Esimese eesti emakeelse gümnaasiumi juhataja ning rahvusliku kasvatuse mõtte tulisemaid eestvõitlejaid. Eesti rahvusliku ideoloogia
tähtsamaid arndajaid. Eesti omariikluse ülesehitamise kandvamaid töömehi. Eesti karskusliikumise juhtivam kuju.”
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Baden-Württembergi aukonsuli vastuvõtt
Jätkates aastatepikkust traditsiooni võõrustada oma külalisi ja
sõpru enne jaanipäeva, korraldas
Eesti Vabariigi aukonsul BadenWürttembergis, senaator h.c.
Helmut Aurenz 16. juunil vastuvõtu Neckarsulmi Audi Forumis.

Külaliste hulgas olid EV välisminister Urmas Paet, suursaadik dr Mart
Laanemäe, diplomaatilise korpuse
esindajad, silmapaistvad poliitika,
majanduse ja ühiskondliku elu tegelased, Saksa-Eesti organisatsioonide
esindajad ning Eestimaa sõbrad Baden-Württembergis.
Õhtu ametliku osa juhatasid sisse
Karlsruhe Muusikaülikooli tudengid,
Kristjan Tamm ja Gleb Simak, esitades kahel kitarril Antonio Vivaldi
kontserdist D-dur-1 ühe osa.
Avatervituseks sai sõna härra Aurenz. Aukonsul tänas kõrgeid külalisi
ja ka kõiki teisi kohalolijaid, kes tema
küllakutse vastu võtsid ning lähedalt
ja kaugelt Neckarsulmi tulnud olid.
Edasi järgnes lühiülevaade Eestist ja
tema isiklikest muljetest Eestimaal
toimuvast, mida ta koges mais toimunud külaskäigu ajal. Eriliselt rõhutas
ta Eesti eurorahale ülemineku tähtsust. Enda jaoks suureks auks nimetas ta tema valimist Räpina Aianduskooli (Põlva maakond) sponsoriks.
Lõpetuseks soovis härra Aurenz kõikidele meeldivat õhtut ning andis esinemisjärje üle suursaadik Mart Laanemäele.
Oma sõnavõtus tänas Mart Laanemäe aukonsulit tema energilise tegevuse eest Eesti ja Baden-Württembergi suhete arendamisel.
Helmut Aurenzi oli üks esimesi,
kes taasvabanenud Eestisse investeeris ning praeguseks on see toona julge
samm suurepäraseid vilju kandnud.
Pärnu lähedal tegutsev Baltimaade
moodsaim turbatöötlemise ettevõtte
ASB-Grünwald Eesti OÜ varustab
lillemulla toorainega pea poolt maa-

Fotol vasakult: Mart Laanemäe, Urmas Paet, Friedlinde Gurr-Hirsch, Helmut Aurenz, Frank Dreves, Albrecht Reimold.

ilma. Härra Aurenzi näol pole tegemist mitte üksnes targa ja kaalutleva
ärimehega, vaid ka sotsiaalselt mõtleva maailmakodanikuga. Tema poolt
BWs algatatud toetuste kogumise
aktsiooni käigus laekunud rahalised
vahendid aitasid kaasa Pärnu linna
haigla ehitamisele ning sisustamisele moodsa aparatuuriga. Helmut Aurenzile on omistatud Maarjamaa Risti
IV klassi orden.
Baden-Württembergi
põllumajandusministeeriumi riigisekretär pr
Friedlinde Gurr-Hirsch toonitas oma
kõnes Aurenzi äärmiselt tänuväärset
tööd pea kümneaastase aukonsuliks

olemise aja jooksul. Tema vahendusel on arenenud mitte üksnes majanduskontaktid ja kaubavahetus Eesti ja
BW liidumaa vahel, millest viimane
kahjuks ülemaailmse majanduskriisi
tõttu 2009. aastal ligi 1/3 võrra tagasi
läks, vaid ka partnerlusssuhted meie
kõrgkoolide vahel. Näiteks tihedad
koostöösidemed on Tartus asuva Eesti Maaülikooli ja Hohenheimi ülikoolide vahel.
Selle aasta märtsis BW haridus-,
kultuuri- ja spordiministrit külastanud Eesti kõrgkoolide esinduste delegatsioon leppis kokku edaspidiste
koostöösidemete arendamises Stutt-

gardi, Heidelbergi ja Karlsruhe ülikoolide vahel. Praegu toimivad 16
kooperatsiooni Eesti ja BW liidumaa
vahel. Tulevikus on plaanis omavahelist koostööd veelgi intensiivistada.
Eesti välisminister Urmas Paet tänas hr Aurenzit küllakutse eest. Oma
sõnavõtus loetles ta üles hr Aurenzi
tegevused aukonsulina, tänades veelkord teda kaasabi eest mõlema maa
suhete arendamisel.
Viimasena kõneles kokkutulnuile
Audi AG juhatuse liige hr Frank Dreves, tutvustades Neckarsulmi tehases
valmistatavaid kõrgklassi automudeleid ning Audi AG tulevikuperspek-

Foto: Audi AG
tiive, eriti mis puudutab uue generatsiooni autosid, nt elektro-sportautot.
Huvilistel oli ka võimalus Audi Forumi fuajeedes välja pandud uute Audi
ja Lamborghini mudelitega tutvuda.
Sõnavõttude vahepeal kõlas Urmas Sisaski pala “Kassiopeia” ning
ametliku osa lõpuks Raimond Valgre
laulude “Sinilind” ja “Helmi” töötlused kitarristide esituses.
Järgnes seltskondlik koosviibimine, kus sai nautida rikkaliku toidulauda põnevate hõrgutistega ning vestelda uute ja vanade tuttavatega.

Meeli Bagger

“Let’s Sing Together!” kooriprojekt sai väärika punkti
Nagu juba eelmises lehes põgusalt tutvustatud sai, tuli juuni
alguses ETV tütarlastekoor koos
Aarne Saluveeriga Hamburgi, et
kohtuda tuliuue noormeestekooriga The Young ClassX Projektchor Estoniaga.

Koor saabus Hamburgi 2. juunil.
Pärast linnaga tutvumist ja ekskursiooni raekotta söötsime tüdrukutel
kõhud täis ja viisime nad hotelli ennast värskendama.
Õhtul andis Aarne Saluveer koos
kooriga Hamburgi koorijuhtidele
workshop’i. Saluveer tutvustas erinevaid lahtilaulmise tehnikaid alates hingamisharjutustest kuni kaunite vokaalsete harjutusteni. Üllatusena
kohalikele koorijuhtidele tuli see, et
warming-up ongi sõna otseses mõttes
warming-up ehk harjutused on väga
füüsilised ja võtavad suisa naha märjaks.
Nagu Saluveer ütles, on laulmine
nagu sport – pärast mõnda harjutust
peab tundma kerget väsimust. Siis on
õigesti kaasa tehtud. Hamburgi koorijuhid said nüüd ka lähemalt Ehala,
Eespere ja Tormise muusikaga tuttavaks. Tagasiside oli positiivne ning
koorijuhid tänasid huvitava ja õpetliku workshop’i eest.
3. juunil toimus esimene kohtumine kahe koori vahel esimese ühise proovi näol. Koor kõlas kohe väga hästi kokku ning omavahel leiti
hea kontakt. Pärast proovi oli väike
paus, kuna kell 17.30 algas avatud
peaproov. Rõõm oli publiku hulgas
ka eestlasi kohata! Kontsert läks hea

ETV tütarlastekoor ja The Young ClassX Projektchor Estonia ühisel kontserdil Berliinis.

lennuga ning saalis valitses väga mõnus meeleolu. Mihkel Lüdigi “Koit”
avas kontserdi uhke kõlaga ja lõi kohe publiku pahviks. Aplaus oli tohutu! Kontserdi jooksul lauldi koos kahe koori esituses veel “Die Gedanken sind Frei/Me mõtted on priid”
ning Ülo Vinteri “Laul põhjamaast”.
Saksa poisid laulsid eesti keeles väga tublilt!
Mõlemad koorid laulsid ka eraldi
oma repertuaari. ETV tütarlastekoor

lummas publiku eesti koorimuusikaga (Tormis). Koor kõlas tõesti väga
hästi ja hääled olid puhtad ning selged. Sellist koori ja muusikat ei kuule
ju siin iga päev.
Ka Projektchor Estonia tegi oma
esimese etteaste publiku ees väga mõnusalt ja vabalt. Poisid nautisid esinemist ja publikul ei jäänud
see märkamata. Pärast kontserti (ehk
avatud peaproovi) toimus ühine õhtusöök, mille raames noored lähemalt

tuttavaks said ja esimesi kontakte vahetasid.
Reedel, 4. juunil sõitsime kahe
bussiga Berliini. Bussis saadi omavahel veel paremini tuttavaks. Berliinis
Eesti saatkonnas võttis meid kenasti
vastu kultuuriatašee Reet Weidebaum. Pärast esinemispaigaga tutvumist (saatkonnast üle tee oli uur parkimisplats peopaigaks tehtud koos
lava ja telkidega) ning väga pikka
lahtilaulmist Aarne Saluveeri juhen-

damisel tervitas meid Eesti Vabariigi suursaadik dr Mart Laanemäe, kes
soovis meile head pidu ning avaldas
heameelt, et me tulla saime.
Minilaulupeoks nimetatud kontsert toimus vabas õhus ning meeleolu peol oli igati mõnus. Publik tänas
koore südamlikult suure aplausiga.
Publikuga koos laulsime “Die Gedanken sind Frei/ Me mõtted on priid”.
Väga tublilt lauldi kaasa (sõnad olid
kavalehel olemas). Pärast kontserti tuli veel mitmeid inimesi isiklikult
kiitust avaldama, et poisid nii hästi
eesti keeles laulsid. Koor oli loodud
ekstra selle projekti jaoks ning koos
laulnud täpselt kümme korda.
Peol pakuti eesti kartulisalatit ja
eesti leiba. Muidugi ka eesti õlut ning
likööri Vana Tallinn. Kohale oli tulnud ka kaitseminister Jaak Aaviksoo.
Saatkonnas lõikas suursaadik uhke
tordi ETV tütarlstekoori õnnesoovilaulu saatel lahti.
Pidu missugune! Ning projekt
“Lets’s Sing Together!” täitis oma
eesmärki. Noored said tuttavaks, dirigendid jagasid omavahel kontakte.
Kui hästi läheb, laulab The Young
ClassX Projektchor Estonia ka järgmise aasta laulupeo kooride ridades
ning kaks koori kohtuvad taas.
Kooriprojekt sai teoks tänu Eesti
suursaatkonnale Berliinis, The Young
ClassX e.V ja Robert Bosch Stiftungi
toetusele.

Susan Lahesalu

Projektchor Estonia dirigent,
“Let’s Sing Together!” projektijuht
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Hamburgi Eesti Kooli juubelipidu
Viienda kooliaasta lõpetamise tähistas Hamburgi Eesti kool piduliku juubelipeoga. Aktus ja kooli
sünnipäev peeti kooli ruumides
Soome Meremeeste kirikus. Kohal viibisid õpilaste, õpetajate
ning vanemate seltsis paljud külalised lähedalt ja kaugelt, kokku
oli tulnud ligi 120 inimest.

Aktus algas Eesti hümniga. Avasõnas meenutas kooli juhataja Tiina
Kälissaar oma diplomitööd Hermann
Rajamaast – eestikeelse koolihariduse edendaja sõjajärgseil aastakümneil
välis-Eestis –, mille kirjutamise käigus tutvus ta paljude huvitavate ajalooliste materjalidega ning teda vaimustas see, et igal pool maailmas, kus
eestlased olid laialipillutatud võõras
kultuuri- ja keelekeskkonnas, jätkus
neil innukust ja järjepidevust anda
edasi oma lastele eesti keele oskust
ning armastust eesti kultuuri vastu.
Eesti kool sai teoks tänu noorte perede, kelle peredes juba väikesed lapsed
kakskeelselt kasvamas, innustusele.
E.E.L.K. Saksamaa praostkonna
õpetaja Kristel Neitsov pidas palvuse,
koolile õnne soovis ka Soome pastor
Lea Nattila.
Õnnitlusi andsid üle EV aukonsul
dr Ulf-E. Lange Hamburgist, kultuuriatašee Reet Weidebaum Berliinist,
haridusnõunik Jüri Valge EV Haridus- ja Teadusministeeriumist, EÜSLi
esimees Maie Kisis-Vainumäe, Hamburgi Rahvuskoondise esimees Edda
Schneider ja Kölni Rahvuskoondise
juhatuse liige Merike Miländer, Riina
Leminskiy ja Laura Balzer Hea Seltsist. Sõnavõttudes kiideti ettevõtmise
ja edukust. Rahvuse kokkukuuluvuse
tunne tuleneb keelest ning selle edastamine lastele, kes elavad väljaspool
Eestit, on erilise tähtsusega.
Pr Evelin Ilves kirjutas: “Soovin
kogu kooliperele, nii väikestele kui
ka suurtele, palju õnne sünnipäevaks,
ilusat pidu ja jätkuvat õpihimu. Jõudu ja järjekindlust eesti keele ja meele
hoidmiseks Saksamaal!”
Kirjalikke õnnitlusi saatsid Riia
Eesti Keskkool, Stockholmi Eesti
Kool, Luksemburgi Euroopa Kool,
Pariisi Eesti Kool, Eesti Kool Londonis, Eesti Kool Hollandis Ja EÜSLi
Eesti Kool Münchenist.
Muusikalises osas esinesid perekond Arslan – Eren klarinetil, Dilan
ja ema Kai viiulil ning Marleen Vals,
Ellen Widderich ja kooli endine muusikaõpetaja Larissa Nizker klaveril.
Luuletusega esinesid Lasse Leminsky ja Magnus Balzer. Laste koolikoori esinemisel astusid ette tublid ja julged tütarlapsed Ellen ja Marleen soololauluga!
Laste ja külalistele suureks üllatuseks, rõõmuks ja meeleheaks jõudis kohale ka Lotte, kes tantsis kaasa
soome ühistantsu “Jumppalaulu”ega
enam peolt ei lahkunud.
Aktusele järgnes sünnipäevatordi
ja -kookide söömine ja lapsed meisterdasid kollaažile suurte tähtedega
EESTI KOOL. Juttu ajades möödus
aeg kiiresti ja saabus aeg minna sadamasse tunniajalisele laevasõidule.
Loksutasime keset Elbe-jõge ja nautisime vaadet Hamburgi linna ilusale
kaldaäärsele. Kuigi ilm oli tuuline ja
vihmane, ei seganud see peoliste tuju,
lapsed mängisid koos Lottega ja kõik
laulsid üheskoos ja ühel meelel mitu
meremehelaulu.
Tiina Kälissaarele kõigi poolt
suur tänu töö ja vaeva eest Saksamaa
täienduskooli taaselustamisel.
Sügsel koolijuhataja ametisse astuvale Ave Valsile jõudu ja jaksu töö
jätkamisel!

ER

Osavõtjate muljeid ja arvamusi
kajastame järgmises numbris.

Hamburgi Eesti Kooli kooliperele ja külalistele tõi palju rõõmu kõikide lemmik Lotte.

KROONIKA

Viis aastat Hamburgi Eesti Kooli
EÜSLi Hamburgi Eesti Kool
tähistas jaanipäeva eel viiendat sünnipäeva. Meie väikese
kooli eluloos on see pikk aeg,
mille jooksul oleme kasvanud,
arenenud, edusamme kogenud.
Esimese juubeli järel anname
ülevaate senistest tegemistest
ka Eesti Raja lugejaile.

Hamburgi Eesti Kool tänab annetajaid:
Aukonsul dr Ulf-E. Lange
Triinu Vene-Popal
Riina Leminsky
Vello Pettai

Südamlikud tänud kõigile, kes aitasid ette valmistada ja läbi viia Hamburgi Eesti Kooli sünnipäevapidu!
Aitäh osalejaile!
Tiina Kälissaar
EÜSLi Hamburgi Eesti Kooli juhataja

Hamburgi Eesti
Kooli juhatajal
Tiina Kälissaarel
aitab kõnet
pidada väike
Rebekka.
Fotod: Eva-Helen
Thoele

2005
Hamburgi Eesti Kooli esimene
koolipäev on 4. juunil 2005 koguduse
Christuskirche lasteaia ja pikapäevarühma ruumides. Pärast kahte proovipäeva ja suvevaheaega toimub 27.
augustil kooli pidulik avaaktus. Algusaastal on koolis 22 õpilast ning
lapsi juhendab 3 õpetajat: Reet Meyer
lasteaiarühmas, Tiina Kälissaar kooliklassis, Larissa Nizker viib läbi muusikatunde.
2006
Jaanuaris alustab tegevust mudilasterühm 1–2aastastele lastele, juhendajaks Liilika Mahanssur Allev.
Lasteaiarühma vanematest lastest
moodustatud eelkoolirühma hakkab
juhendama Ülle Röber.
Juba koduseks saanud kooliruumid jäävad kitsaks ning sama aasta
sügisel kolib kool Soome Meremeestekiriku avaratesse ja hubastesse ruumidesse. Kaja Telschow liitub kooli õpetajaskonnaga, olles asendus- ja
abiõpetajaks vanemas kooliklassis.
Novembris toimub spordipäev
mängukeskuses Rabazz. Poolteist
aastat projektina tegutsenud Hamburgi Eesti Kool registreeritakse
EÜSLi esinduskogu aastakoosolekul
18. novembril 2006 EÜSLi allorganisatsiooniks.
2007
Aasta algul hakkavad Ave Valsi juhendamisel toimuma rühmades
tantsu- ja liikumistunnid. Veebruaris
osaletakse saatkonna vastuvõtul ja
filmi “Leiutajateküla Lotte” esitlusel
Berliinis. Juunis tutvutakse loomaaia Hagenbeck elanikega. Novembris
külastatakse saksakeelset lasteetendust “Es war einmal...”.

2008
Jaanuaris avab kool võõrkeelerühma lastele, kelle koduseks keeleks
ei ole eesti keel. Rühm tegutseb Erge Weinerti juhendamisel 2009. aasta juunini. Aprillis külastab koolipere loomaaia Hagenbeck troopikamaja, oktoobris õunatalu Herzapfelhof.
2008. aasta sügispoolaastal osaleb
kooli õppetöös rekordarv õpilasi – 41
last viies vanuserühmas. Vanemale
kooliklassile viib läbi kodulootunde
Vello Pettai.
2009
Veebruaris võtab Triin Engelke üle
Liilika M. Allevilt mudilaste- ja lasteaaiarühma. Aprillis osaleb koolipere Hamburgi ajaloomuuseumi lasteprogrammis. Augustis toimub õpetajate töö- ja spordipäev Ratzeburgis.
2010
Jaanuaris hakkab kauaaegse lauluõpetaja Larissa Nizkeri asemel lastele laulmist õpetama Kerttu Jõgi. 6.
veebruaril toimub esimene õpetajate
tööpäev eesti lasterühmade ja koolide
õpetajaile Saksamaal, kus osalevad
kolleegid Münchenist ja Berliinist.
Vanem kooliklass korraldab veebruaris ülekoolilise raamatuoksjoni,
mille tuludest pool annetatakse Haiti maavärinas kannatanute toetuseks.
Märtsis külastab kooli logopeed Kadi
Lukanenok Eestist, kes viib läbi vestlusringi lapsevanemaile kakskeelse
lapse kõne arengust, toimuvad individuaalsed logopeedi vastuvõtud. 19.
juunil tähistab Hamburgi Eesti Kool
viiendat sünnipäeva.
Viie aasta jooksul on kooli tegevuses osalenud 72 last, vanuses 1–16
aastat. Emakeelset õpitegevust on juhendanud 11 õpetajat. Aastas toimub
19 koolipäeva. Traditsiooniliselt peetakse jõulupidu ja vastlapäeva, tähistatakse Eesti Vabariigi aastapäeva.
2010. aasta sügisel hakkab laste
(alates 11aastased) ja noorukite huvitegevust korraldama Tiina Kälissaar.
Koolijuhataja kohustused võtab üle
Ave Vals.
Tiina Kälissaar,
EÜSLi Hamburgi Eesti Kooli juhataja
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Pilk ette

Viimane veerg

Õnnitlus!

●●EÜSLi Seenioride päevad

29.08.–2.09. Bonn/Haus
Annaberg
info: Maie Kisis-Vainumäe
e-post: Maie.Kisis@t-online.de
tel 0221-834 703

●●Kuni 03.10. – Büdelsdorf /

Rendsburg
Nord Art 2010
245 kunstnikku 55 maalt,
22 000 m² hallipinda ja 60 000 m²
skulptuuriparki.
Muu hulgas ka eesti kunstnikud
Ado Lill, Sven Saag, Reti Saks,
Agnia Sandner.
Avatud: kolmap – pühap
kell 11.00–19.00
koht: Künstlerei in der Alten
Vogtei, Büdelsdorf / Rendsbuerg
info: www.kic-nordart.de

●●07.09. – Wacken

Wacken Open Air
Festivalil astub üles ansambel
METSATÖLL
koht: Wacken, SchleswigHolstein
info: www.wacken.com

●●11.09. – Hamburg

Hamburgi Eesti Rahvuskoondise
kohtumine
Riina Leminsky ettekanne EASi
tegevusest
algus kell 15.00
koht: Nikolai kiriku koguduse
maja, Abteistr. 39
info: Gina Bauer
e-post HSGmbH@t-online.de

Hea teada:
Huvitav veebilehekülg

www.infobalt.de

Sealt leiab informatsiooni
balti ürituste kohta üle
Saksamaa

LAPSESUU
EI VALETA...
●● Kui tänaval põrgatakse kogemata kokku ja mees ütleb: “Vabandust!” ja naine ütleb “Pole viga!”,
siis võivad nad ka koos elama
hakata.
●● Ma olen peigmehe otsimise ära
lõpetanud, sest see võtab täitsa
palju aega.
●● Kui väljas käid, siis leiad endale pruudi. Ja kui siis oled olnud
mõned aastad abielus ja lapsed
saanud, siis läheb pruut tööle
ning isa läheb linna peale ja leiab
veel ühe pruudi.
●● Iga kord kui abiellud, pannakse
üks sõrmus sõrme. Nii et abielluda saab ainult kümme korda.
●● Kui oled peigmehest tüdinenud,
siis võib politseisse helistada,
sest muidu ei pruugi ta välja kolida.
●● Kui tahad peigmehest lahti saada, siis ära ütle talle enam lihtsalt
midagi.

Kristina Šmigun-Vähi tegi tippspordiga
lõpparve

30. mail tähistas oma juubelit
EÜSLi esimees
proua

Maie Kisis-Vainumäe
Et Maie on ise Eesti Raja tegemisega seotud, jättis ta oma nime juubilaride hulgast välja.
Tahan siiski meie ühingu esimeest
selle tähtpäeva puhul tagantjärele
õnnitleda.
EÜSLi liige ja ERi lugeja

●●10.08. – Berliin

Young Euro Classic –
maailma parimate noorte
orkestrite festival
Kristjan Järvi ja Baltic Youth
Philharmonica
koht: Konzerthaus Berlin
algus kell 20.00
info: www.young-euro-classic.de

Juuli 2010

Eesti läbi aegade parim naissuusataja, kahekordne
olümpiavõitja ja maailmameister Kristina Šmigun-Vähi teatas, et teeb tippspordiga lõpparve ja pühendab end
edaspidi perekonnale. 33aastase Šmigun-Vähi karjääri
tipphetk oli 2006. aasta olümpiamängud Torinos, kus
eestlanna võitis kaks kuldmedalit – 10 kilomeetrit klassikatehnikas ning 7,5+7,5 kilomeetrit suusavahetusega
sõidus.

Kaia Kanepi jõudis Wimbletoni
veerandfinaali

Eesti tennise esireket Kaia Kanepi jõudis prestiižsel
Wibletoni tenniseturniiril veerandfinaali, kuid pidi alla vanduma oma vastasele tšehhitar Petra Kvitovale. 2
tundi ja 29 minutit kestnud mäng lõppes tulemusega
4:6, 7:6 Kitova kasuks. Eestlanna jõudmine tennisemängus nii kaugele on siiski tunnustamist väärt, on ju
tennis populaarne spordiala seda just suure auhinnaraha pärast.

KERK kutsub kaasa rääkima
Kölni kandi rahval on mõte arutada suuremas ringis laste-, pühapäevakooli ja lastelaagrite teemaga seonduvat. Meie huvi tuleneb
murest omakandi laste eestikeelse õppe pärast. Pakume kohtumiseks välja 22.–24. oktoobri ja kohaks Annabergi.
I blokk tegijatelt:

●●koolitegemise

ja eesti keele õpetamise kogemused (Hamburgi ja Müncheni ning Hollandi koolid, Luksemburgi Euroopa kool)
Probleemid (kooli optimaalne struktuur, laste ja vanemate aktiivsus, materiaalne pool)
●●suvelaagrite korraldamine
II blokk lastevanematele ja lastele:

●●lastevanemate seisukohad ja huvitatus
●●parima variandi leidmine lastele eesti keele õpetamiseks
●●näidistunnid
III blokk:
●●pühapäeval (pärastlõunal) Anneli Akna Underi-teemaline lavastus
●●Ootame eelnevale kommentaare – kas oleksite osalemisest, ettekande

tegemisest, omavahelistest (lasteteemalistest) kontaktidest huvitatud? Kas
teil on mõtteid, ettepanekuid täienduseks nimetatud teemadele?
Ootame huviga Teie seisukohti, et edasi tegutseda.
Mare Rahkema, Kölni Eesti Rahvuskoondis, mare321@msn.com

ÕIENDUS
Kahjuks on sattunud Meeli Baggeri artiklisse eelmises
ERi numbris eksitav teave
möödunud kultuuripäevade
kohta. Nimelt andis KERK
EÜSLi juhatusele juba veebruari alguses teada, et soovib
kultuuripäevade korraldamise sügisesse edasi lükata
(EÜSLi juhatus hääletas ja
enamus leidis, et õigem on
kultuuripäevad sügisel korraldada). Kui selgus, et
EÜSLi esinaine ikkagi kultuuripäevad aprillis korraldab, andsime omalt poolt
edasi ka sügiseks plaanitud
teemad.

Integratsiooni ja Migratsiooni
Sihtasutuse Meie Inimesed eestvedamisel ja kultuuriministeeriumi
ning haridus- ja teadusministeeriumi toel toimuvaid etnilistele eestlastele suunatud keelelaagreid korraldatakse sel suvel juba kümnendat korda.

Kultuuriministeeriumi asekantsleri Anne-Ly Reimaa sõnul on eesti
keele laagrite korraldamine väliseesti päritolu noortele väga oluline,
sest laagris veedetud aeg aitab paremini mõista eesti kultuuriruumi
ja väärtushinnanguid. Samuti annab laagris olek tõuke oma identiteedi ja juurte tunnetamisele.
“Laager on tähtis ka Eestis elavatele noortele, et teada väliseestlaste suuremaid asumeid ja teada
saada väliseestluse tekkepõhjuseid.
Tähtis on tajuda oma keele ja kultuuri hoidmise ja edasi kandmise
vajalikkust,” sõnas ta.
Audrus käinud noored osalesid
12päevases eesti keele ja -meele

Avaldame sügavat kaastunnet perele
Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis
Eesti Rada

neb Eesti vabariigi taasiseseisvumispäeval 20. augustil interneti abil korraga laulma kogu Eestimaa. Kui üritus korda läheb, on tegemist maailma
esimese digitaalse laulupeoga. “Idee
on lihtne: ühendada Eesti kaks tugevust, laulupidu ja internetiteenused,
ning korraldada sündmus, kus igaüks,
kes lauda ihkab, saaks seda üle-eestilise ühendkoorina teha ükskõik millises Eestimaa punktis,” rääkis Talvik.
“Umbes sajas Eestimaa paigas, kus
rahvas kaasa laulab, on üleval arvutitega ühendatud kaamerad, mis saadavad kaasalaulmise pildi interneti abiga Tallinna,” lisas ta. Ühtelaulmise
pidu lõpeb kaerajaaniga. Selle Eesti
tuntuima rahvatantsu Euroopasse viimise kampaanias on tantsides osalenud juba 19 000 inimest.

●●Eesti

laagris, et tutvuda oma esivanemate kultuuri ja traditsioonidega ning
õppida eesti keelt nii keeletundides
kui ka erinevate koostöötegevuste
kaudu.
Eesti keele laagreid eesti päritolu noortele korraldatakse riikliku
rahvuskaaslaste programmi raames, mis on suunatud väljaspool
Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste toetamiseks ja koostööks siinsete eestlastega.
Meie Inimesed on selliseid ettevõtmisi ellu viinud juba kümne
aasta jooksul. Kokku on tänu neile
projektidele Eestit väisanud ja eesti
keelt õppinud ligi 300 noort.

Johannes Part

●● Filmiprodutsent Artur Talvik pa-

li varahommikul 55 aastat töötanud
analoogtelevisiooni edastamise ning
Eesti läks täielikult üle digilevile. Digitaalne telesignaal lubab sagedusi
märksa efektiivsemalt kasutada, piltlikult öeldes mahub sama lainepikkusvahemiku sisse palju rohkem telekanaleid, ka vabaneb suur sagedusvahemik moodsamate teenuste jaoks.

Mare Rahkema /KERK/

Meie keskelt lahkus

nab augustis välja eesti päritolu kirjaniku Sofi Oksaneni (pildil) menuraamatu “Puhastus”, teeb kirjanikust
portreefilmi, kirjutas Lääne Elu. Filmi tegemine viis 16-liikmelise grupi
Prantsuse ajakirjanikke ja kirjastajaid
Soome, Tallinna ja Läänemaale.

●●Eesti telesaatjad lõpetasid 1. juu-

Eesti päritolu noored Eestis keelelaagris
5. juulil sõitsid 24 Eesti päritolu
Rootsis, Iirimaal, Venemaal,
Saksamaal, Lätis ja Kanadas
elavat noort Pärnumaal Audru
vallas asuvasse Ojako turismitallu eesti keele laagrisse. Kokku osaleb sel aastal keelelaagri kahes vahetuses 48 etnilist
eestlast.

●●Prantsuse kirjastus Stock, mis an-

ER

muusikaelu ootab sügisel
ees oluline sündmus – nimelt alustab septembris Eesti riikliku sümfooniaorkestri (ERSO) peadirigendina
tööd maestro Neeme Järvi. Hooaja
avakontserdid Järvi dirigeerimisel
toimuvad 9. ja 10. septembril Estonia kontserdisaalis, kus ERSO ja
kammerkoor Voces Musicales kannavad ette Arvo Pärdi “Cecilia, vergine romana”, sümfoonia nr 3 (pühendatud Neeme Järvile) ja Gustav Mahleri sümfoonia nr 1 D-duur.

●●Suurbritannia

kuninganna Elizabeth II autasustas Eesti balletitantsijaid Toomas Edurit ja Age Oksa
Briti Impeeriumi Komandöri ordeniga (CBE) nende panuse eest Suurbritannia kunstimaailma ning Suurbritannia ja Eesti kultuurisuhete
edendamisse. Lisaks ligi 20aastasele
balletikarjäärile Suurbritannias tunnustati Edurit ja Oksa ka kui Inglismaa rahvusliku balletikooli ja Briti balletiorganisatsiooni patroone.

●●Pärnus

toimusid jaaninädalal neli päeva kestvad rahvusvahelised
Hansapäevad, kus osales kokku 78
hansalinna ligi 800 ametliku külalisega. Muu hulgas toimus ürituse
jooksul lauluöö ning vanasõidukite suursõit. Hansapäevade lõppedes anti selle järgmise aasta korraldusõigused üle Kaunase linnale.

●●USAs populaarsust kogunud dokuTäpsustusi, kommentaare, ettepanekuid, kaastöid, kuulutusi ja teateid
ootame aadressile EestiRada@yahoo.de
Tähtaeg: iga paaritu kuu 10. kuupäevaks. Kaastööde pikkus kuni 2 lehekülge.

mentaalfilmi “Laulev revolutsioon”
autorid James ja Maureen Tusty plaanivad hakata tegema uut filmi “Vastupanu laulud”, mis räägib Eesti laulupidude traditsioonist.

