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ESTNISCHER WEG Asutatud 1945

Lähenevad Riigikogu valimised
Taasiseseisvunud Eesti 13. korralised riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil. Riigikogu 101
kohale on kandideerijaid 876,
valimiskomisjonile on oma dokumendid esitanud kümme erakonda ja 13 üksikkandidaati.

Erakondadest seadsid oma kandidaadid üles Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Reformierakond,
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit,
Eesti Vabaerakond, Eesti Keskerakond (kõik 125 kandidaati), Eestimaa
Ühendatud Vasakpartei (25 kandidaati), Erakond Eestimaa Rohelised (40
kandidaati), Rahva Ühtsuse Erakond
(36 kandidaati) ja Eesti Iseseisvuspartei (12 kandidaati).
Mis on suuremate erakondade
trumbid, millega üritatakse valijate
poolehoidu võita?
Reformierakond, kellel on praegu
Riigikogus 33 kohta, usub, et neil on
valimistel välja panna tugev nimekiri, kus on palju kogemusi, kuid samas
ka värskust. Reformierakonna 2015.
aasta Riigikogu valimiste nimekirja
juhib peaminister Taavi Rõivas.
Reformierakonna plaan on panustada järjekindlalt Eesti julgeolekusse,
langetada tööjõumakse ja rahvastiku
juurdekasvuks tõsta alates kolmandast lapsest toetust 300 euroni kuus.
Reformierakonna kampaaniasõnum on “Kindlalt edasi!”. Kriitikat
leidis see, et Reformierakonna parlamendivalimiste eelkampaanias rakendas partei oma valimisvankri ette
NATO hävitajad ja Ämari sõjalennuvälja, jäi mulje, et Rõivas kasutas reklaami tegemisel ära peaministri positsiooni.
Opositsioonis oleval Eesti Keskerakonnal on detsembri seisuga Riigikogus 19 kohta. Erakonnast ja fraktsioonist on lahkunud pärast 2011.
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Valimisvõitluse pjedestaal

aasta valimisi 7 saadikut, mis näitab
rahulolematust erakonna poliitika ja
selle liidri väljaütlemistega.
Erakonna esimees on Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes on erakonna esinumber ka eelseisvatel valimistel. Savisaare optimism valimiste tulemuse osas on tavapärane, pidades
ennast juba enne valimiste toimumist
peaministriks. Aasta lõpul peetud kõnes lubas ta Keskerakonna võidu korral tõsta miinimumpalka juba käesoleval aastal 1000 euroni (praegu 390
eurot), laiendada tasuta ühistransporti üle Eesti, samuti pensionikasvu ja
hambaravihüvitist.
Välispoliitikas lubab Savisaar võtta iseseisvama liini. “Kui meie oleme
valitsuses, siis juhitakse Eestit Tallinnast, mitte Moskvast, Brüsselist või
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Joonistas Kaja Põder

Washingtonist. Me muidugi suhtleme
partneritega kogu maailmast, kuid reserveerime endale õiguse lugupidavalt mitte nõustuda poliitikatega, mis
pole Eesti huvides,” lausus Savisaar.
Mullu märtsis valituserakonnaks
saanud (6 ministrikohta) Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) on praegu
Riigikogus esindatud 19 saadikuga.
Erakonnaga on liitunud kaks endist
Keskerakonna saadikut ja lisaks kandideerib SDE nimekirjas Keskerakonnast lahkunud parteitu Riigikogu
liige Olga Sõtnik.
Erakonna esimees on kaitseminister Sven Mikser, kes on tõenäoliselt
erakonna esinumber 2015. aasta valimistel.
Sotside valimisloosungiks on “Inimese eest!”. Nad on loonud kümne

President Toomas Hendrik Ilvese
aastavahetuse pöördumine
Tere õhtust, armsad kaasmaalased.
Ma loodan, et olete sel aastanumbri murdumise ajal teile oluliste inimeste läheduses. Olgu või oma mõtetes.
Selles aastas oli puudutusi: laulupeo ülevus, filmi “Mandariinid”
võidukäik, Võromaa suitsusaunaloo
jõudmine UNESCO kultuuripärandisse, Rasmus Mägi Euroopa meistrivõistluste hõbemedal... Oli ka erakordselt hea seenesügis.
Ent lõppevasse aastasse vaadates
on meie pilgus muretki. Me soovime ärevate aegade hajumist. Rohkem
kindlustunnet.
2014 pani kogu Euroopa proovile.
Julgeolekukord, mis pidas vastu isegi
Külma sõja ajal, kukkus kokku. Sest
üks riik siinsamas meie kõrval ründas
oma naaberriiki. Euroopa tegi proovi
läbi ning näitas ühtset meelt annekteerijale vastu seistes.

Lõppev aasta pani ka Eesti proovile. Praegu on meie julgeolek koostöös sõpradega kindlam kui kunagi
varem. Meil on põhjust olla enesekindlad. Eesti on kaitstud.
Eesti tuleviku jaoks on kolm tähtsat märksõna. Nendeks on haridus,
julgeolek ja inimeste toimetulek.Õpime. Igaüks meist ja iga päev. Ärgem
leppigem poolikute rehkendustega.
Kaasaegne haridus ja haritud inimesed on targa Eesti vundament. Siis
suudame teha otsuseid, mis muudavad Eesti edukamaks ja Eesti tuleviku
kindlamaks igaühele, kes siin elab.
Haritus tähendab ka avatust. Avatust maailmale, avatust dialoogile ja
vaidlustele. Haritud inimene ei karda teistsuguseid arvamusi, ta ei lasku sallimatusesse ja kolklusesse. Ei
sallimatus ega vaen ole jõud, millega
edasi minna.
Parlamendivalimiste eelsed kuud
on poliitikute ja valijate nõudliku ka-

hekõne aeg. Siin ei ole suletud ega
keelatud teemasid. Meil tuleb rääkida sellestki, milline on õige maksupoliitika ja kas senises peaks midagi muutma. Millist riiki suudab meie
rahvas ülal pidada, kuidas ergutada
ettevõtlust ja ettevõtlikkust.
Valijail soovitan nõuda erakondadelt vastuseid: mis on nende valimislubaduste hind, miks on neil just sellised eelistused ja kust kõigeks raha
tuleb.
Peame Riigikokku pürgijatelt häälekalt küsima: kuidas suurendada inimeste kindlustunnet, nii argielus kui
ka laiemalt? Ilma selleta on 1. märtsil
keeruline valida.
Eesti julgeolek ei kätke vaid sõjalist riigikaitset, see hõlmab turvalisust avaramalt. Julgeolek tähendab
ka mõistvat ühtehoidmist. Eesti on
tõeliselt kaitstud siis, kui me teame,
et kõik on olulised – sõltumata päritolust, soost, rahvusest.

punktiga perepaketi, millega loodetakse tõsta perede toimetulekut ja anda hoogu sündimuse suurenemisele.
Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul maksab perepaketi lubaduste täitmine 225 miljonit eurot aastas,
raha lubaduste täitmiseks on kavas
saada ettevõtete tulu, luksusautode ja
meelemürkide täiendavast maksustamisest. Sotsid peavad oma seniseks
suurimaks saavutuseks aastaid muutumatuna püsinud lastetoetuse suurendamist 19 eurolt 45 euroni alates
sellest aastast.
22 kohaga Riigikogus on praegu suurim opositsioonipartei Isamaa
ja Res Publica Liit (IRL). Erakonna
esimees on Riigikogu liige ja endine
kaitseminister Urmas Reinsalu, kuid
peaministrikandidaadiks kinnitas erakonna volikogu 21. septembril 2014
endise peaministri ja endise majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi.
Oma suurimaks eesmärgiks peab
erakond madalapalgaliste maksureformi elluviimist kohe pärast valimisi. IRL plaanib sättida madala palga
saajate tulumaksu nii, et alla 500 euro
teenivad inimesed edaspidi tulumaksu ei maksa, ja kõik, kes teenivad alla
846 euro, saavad aastas kuni 830 eurot rohkem raha kätte.
Möödunud aasta lõikes on TNS
Emori andmetel protsentuaalselt kõige suurem toetus olnud peaministri
juhitaval Reformierakonnal. Milliseks kujuneb Riigikogu 13. koosseis
ja kas senine Reformierakonna ja sotside valitsusliit saab võimaluse jätkata, selgub 1. märtsil.
Rohkem infot valimiste kohta
saab Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt www.vvk.ee, samuti saatkonna kodulehelt www.estemb.de
Eelhääletamine ja e-hääletamine algavad 19. veebruaril.
ER
Eesti on teinud ja teeb suuri asju,
Tiigrihüppest e-residentsuseni. Kuid
suuri asju tehes tuleb meil riigina
märgata ka inimesi siinsamas lähedal. Küsimus on igaühe toimetulekus,
hakkamasaamises.
Eesti suur ja hea asi on kõik inimesed, kes siin elavad. Eesti on nende jaoks, meie kõigi jaoks. Hea elu
ei ole lihtsalt head asjad. Hea elu on
hea, sõbralik ja toetav elukeskkond.
See on turvatunne eakatele, lastele,
erivajadustega inimestele. Noortele,
õpetajatele, politseinikele. Turvaline
tunne kõigile.
Ma tänan kõiki, kes usuvad Eestisse ja on Eestit oma tööga paremaks
muutnud. Ilma teieta ei tuleks me toime. Tugevnev vabakond, kaitseliitlased, vabatahtlikud päästjad ja ka iga
töö hästi tegijad, lähedased ja sõbrad
oma toetusega – me vajame teid kõiki.
Eestit ja maailma puudutavate
soovide kõrval on meil oma isiklikud
unistused, mille täitumist loodame.
Olgu 2015 nii suurte kui ka väikeste
soovide täitumise aeg meile kõigile.
Head uut aastat, armas Eesti rahvas.
Allikas: president.ee

Õnnitleme ERi lugejaid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul!
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Toimetaja veerg

P

rantsuse satiiriväljaande Charlie
Hebdo toimetuses toimunud ohvriterohke islamiäärmuslaste terrorirünnak on kaasa toonud terava mõttevahetuse
sõna- ja väljendusvabaduse teemal. Paljude riikide meediaväljaanded on avaldatud
sõnavabaduse toetuseks Prantsuse satiiriajakirjas ilmunud pilapilte prohvet Muhamedist, Charlie Hebdo toimetuse elus olevad töötajad lubavad jätkata sama teravalt
nagu varem, võitlus jätkub.
Samas ei tohiks koos mõrvaritega hukka mõista islamiusku,
sest ka usuvabadus on üks inimese õigustest. Terroristid tahtsid
õpetada prantslastele sõnavabaduse piire – islami traditsiooni
järgi on prohvet Muhamedi kujutamine keelatud –, kuid oma
õiguste kaitseks valitud vahendid olid väärad ja vastuvõetamatud. Inimese või ühenduse füüsiline puutumatus peab igas olukorras ja igal juhul olema garanteeritud.
Kas sõnavabadusel on piire või on igasuguse mõtte ja idee
avaldamine lubatud – kuidas on sellega lood Eestis? Meil on
hästi meeles elu Nõukogude Eestis, kus eksisteerisid keelatud
raamatute nimekirjad ja võimuvastase propaganda või teisitimõtlemise eest ootas karm karistus. Võib-olla sellepärast peetakse sõnavabaduse seisu meil Eestis praegu heaks. Jah, kedagi
ei ole vaja karta, kuid igal väljaütlemistel peaks sellegipoolest olema argumenteeritud põhjendus. Ka sõnavabaduse puhul
tuleks lähtuda eetilistest ja hea maitse piiridest. Taotluslikult
huupi lahmides ja katsetades, mis juhtub siis, kui kirjutada või
mõtteid avaldada mõnda teist ühiskonnagruppi haavaval või
ärritaval teemal, võib kasu asemel hoopis kahju tekitada. Sama
juhtus hiljuti kirjanik Kaur Kenderiga, kes Eesti Vabariigis kehtiva sõna- ja loomevabaduse õiguse realiseerimisel läks vastuollu seadustega ja on nüüd prokuratuuri uurimise all.
Kas sõnavabadus on püha lehm või mitte, kuid igal juhul ei
teeks paha aeg-ajalt meelde tuletada vanasõna: “Enne mõtle,
Karin Aanja
siis ütle!”

Alates sellest aastast võimalus tellida ka lehe PDF-versiooni!
2015. aastast on võimalus ajalehte Eesti Rada tellida ka PDFina
arvutis või muus nutiseadmes lugemiseks. PDF-versioonil on värvilised fotod ja selle aastatellimus on soodsam kui paberväljaandel.
Vormista tellimus kas endale või sõbrale (20 eurot/aasta) juba nüüd,
saates vastava sooviga kiri aadressile EestiRada@yahoo.de.
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Kultuur tõstab Eesti
heade riikide sekka
Aasta lõpul tekitas Eestis elevust
semiootik Valdur Mikita essee
“Mikroetnos” (Sirp 12.12.2014),
kus ta fantaseeris taas muhedasti Eesti erilisuse teemal, tehes
seda niisama lennukalt nagu
mullu kolme kultuuripreemiaga
pärjatud esseeraamatus “Lingvistiline mets” (2013).

Mikita mõttelennud lähtuvad küll
erinevate alade teadusfaktidest, ent
ta sünteesib ja põimib need läbi rahvakultuuri elementide ja mütoloogiliste uskumustega. Mikita vaimuvägi
ammutab oma jõu eeskätt eesti loodusest, meie rahva ürgsest paiksusest
ehk vägevast kohavaimust.
Tõsimeelsed teadusloolased ehmuvad ja vaidlevad Mikita lennukate
järeldustega samal moel, nagu kritiseerisid tõsiajaloolased vanasti Lennart Meri hulljulget “Hõbevalget”
(1976) ja hüpoteetilist “Hõbevalgemat” (1984). Huumorimeelsed lugejad vaimustuvad Mikita haruldaselt
positiivsest, eestlust kosmoseni kandvast sõnumist.
Laenates kapsapea kujundi Juri
Lotmanilt, näeb Mikita eesti kultuuri
otsekui kapsapead, millele kasvavad
pidevalt peale uued lehekihid, kuid
mis samas säilitab oma arhetüüpsed
muistsed kihid.
Me suudame säilitada korraga ürgvana, mis mujal unustet, kuid samas
olla uuele avatud. Nimelt seda muistse ja modernse samaaegset koostoimet, kõigi ajakihtide endas säilitamise ning sünteesimise võimet peab
Mikita eesti kultuuri ainulaadseks
rikkuseks.
Tasakaal võõra ja oma vahel

Kuidas jääda originaalse rahvuskultuurina ellu 21. sajandi erakordselt
avatud ja mõjutuulises maailmas?
See on eksistentsiaalne küsimuste küsimus, millele vaid vähestel rahvastel
on olemas positiivne vastus.
Mikita veendumuse kohaselt võib
üks võimalik vastus olla tõenäoliselt
olemas ainult meil, eestlastel: “Eesti
kultuuri kestmise pandiks on oskus
hoida habrast tasakaalu oma ja võõra
vahel. Eesti kultuuri on alati iseloomustanud suur adaptatsioonivõime,
mille ajaloolised juured on varjul lihtsas tõsiasjas, et siia on kogu aeg loobitud üsna korratult nii võõraid sõnu,
võõraid savipotte kui ka võõraid geene. Lihtsalt öeldes on ka Eesti riigi
kõige olulisem ülesanne hoolt kanda
selle eest, et selle kultuuri põhiparadoksi lahendamiseks sajandite jooksul välja kujunenud maagiline tasakaal ei häviks.”
Kutsusime Valdur Mikita järgmise aasta augustis Kotkajärve Metsaülikooli pealektoriks. Ootan põnevusega, kuidas põhjendab eestluse
eestkostja teispool maakera, Muskoka maakonna ürgmetsas, Kanada põliselanike – indiaanlaste põlismaadel,
soomelikel graniitkaljudel, Kanada
kauride ja vöötoravate keskel, eestilike sõnajalgade vahel meie kohavaimu erilisust.
Olen täiesti kindel, et Valdur saab
selle vaimutrikiga veenvalt hakkama
ka seal, nii nagu sai mõni suvi tagasi
Kotkajärve metsas üpris sarnase imega hakkama meie armastatud loodusja linnutundjamees Fred Jüssi. Ennevanasti kutsuti neid muistse nimega
nõiad või šamaanid, külatargad või
lihtsalt teadjamehed. Ka kaasaegsete
teadjameeste vägi seisneb nende võimes panna rahvas enda ümber tundma
ja uskuma iseenda sisemisse jõusse.

Sirje Kiin on
USAs elav
kirjandusteadlane,
kirjanik,
ajakirjanik ja
tõlkija.

Foto:
Vallo Kruuser/
Eesti Ekspress

Teame, et kriisiolukorras võib inimese jõud ootamatult mitmekordistuda, tundub, et see võime on olemas ka rahval tervikuna. Eesti rahvas
paiskab endast praegu välja erakordselt suurt inim- ja kultuurienergiat,
suuremat kui kunagi varem ajaloos,
palju vägevamat, kui võiks eeldada
meie rahvaarvult. See pole enam ainult eneseusu või sisenduse küsimus,
selle kinnituseks on statistikalembesed rahvaste panuse võrdlejad välja
mõelnud isegi sellise objektiivsusele
pürgiva mõõdupuu nagu heade riikide indeksi: http://www.goodcountry.
org/overall
Simon Anholti ja Robert Goversi
koostatud n-ö hea riigi indeks näitab
erinevatele (enamasti aastast 2010)
statistilistele andmetele tuginedes,
mil määral panustavad erinevad riigid maailma hüvanguks. Pingeritta
seatud võrdlustabel on esitatud järgmises kuues valdkonnas: teadus ja
tehnoloogia, kultuur, rahvusvaheline
rahu ja julgeolek, maailmakord, planeet ja kliima, rikkus ja võrdsus, tervis ja heaolu.
Eesti panus on parim kultuuris,
kus oleme ülikõrgel kuuendal kohal,
tervise ja heaolu poolest oleme 21.
kohal, teaduse ja tehnoloogia alal 31.
kohal, planeedi ning kliima ja rikkuse ning võrdsuse alal kummaski valdkonnas 66. kohal, maailmakorda on
meie panust hinnatud 80. koha vääriliseks. Kehvaks on hinnatud meie
panust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisse, jääme 107. kohale
125 riigi võrdluses.
Hea riigi indeks erineb paljudest
teistest võrdlusindeksitest selle poolest, et siin ei mõõdeta mitte seda,
mis tulemusi on riigid saavutanud enda rahva jaoks à la rahvuslik koguprodukt, vaid kuidas nad aitavad teisi.
Heade riikide indeks paistab olevat
üleüldise humanismi, heategevuse ja
lahkuse mõõdupuu, ehkki just neid
asju on raskeim usaldusväärselt mõõta, mistõttu esitatud indeksi erinevad
lähteandmed ja metoodika tekitavad
hulgaliselt küsitavusi. Aga teatud
hääduse allikad suudab antud indeks
maailmas ehk siiski kätte näidata.
Eesti panustab kultuuri

Mikita peab Eesti kultuurilist panust
lausa hämmastavaks: “Eesti on maailmakultuuri panustamises 6. kohal.
Kultuurilist panust arvestades kuulub
Eesti selle mõõdiku järgi maailmakultuuri absoluutsesse tippu.”
Mind ei hämmasta eesti kultuuri nii
kõrge rahvusvaheline panus sugugi –
olles elanud oma elust kümme aastat
Soomes ja kümme aastat USAs, tajun
iga kord, kui taas Eestis elan ja olen,
kui intensiivne, rikas ja mitmekesine
on eesti kultuurielu, kuivõrd endastmõistetavaks peame meie, eestlased,

oma osalust igapäevases kultuurielus
ja kui tihti kogeme-kuuleme-loeme
oma heliloojate, dirigentide, orkestrite ja kooride, kunstnike, filmiloojate, lauljate tiivustavast edust ja tähelennust laias maailmas. Eesti kultuur
kiirgab maailma tõepoolest erakordselt tugevalt, sest me oleme kultuuriline suurriik.
Eestlaste kirjanduslik läbimurre
rahvusvahelise tähelepanu keskpunkti on küll võtnud pisut kauem aega
14käänulise keelebarjääri tõttu, aga
seegi ime on meil sel sajandil korduvalt õnnestunud, meenutagem kas või
mõnd viimaste aastate suursaavutust.
– rahvuseepose “Kalevipoeg” tõlkimine inglise keelde (“Kalevipoeg”
on nüüdseks täistekstina ilmunud 13
keeles). Juhan Liivi jõudmine soome
ja hispaania keelde (varem on Liivi luuletõlkeraamatud ilmujud vene,
esperanto ja inglise keeles). Kristiina Ehini lausa mituteist ingliskeelset,
briti auhindadega pärjatud luuleraamatut tänu kongeniaalsele tõlkijale
Ilmar Lehtperele. Thomas Salumetsa ingliskeelne, Kanadas ilmunud
sügav psühhoanalüütiline biograafia Jaan Kaplinskist, mis tõstab eesti
luuletaja maailma mastaabis eriliseks
mõtlejaks ja sõnamaagiks. Elin Toona-Gotschalki autobiograafiline, dramaatiline teos “Into Exile”, mis kuulutati mullu ajakirja The Economist
poolt üheks 2013. aasta parimaks
raamatuks. Indrek Hargla põnevate
keskaja kriminullide jätkuv edukäik
maailma raamatumessidel. Soomeeesti päritolu kirjaniku Sofi Oksaneni
rahvusvahelisest menust rääkimata:
peetagu Sofit pealegi kirjutamiskeele
poolest soome kirjanikuks, ajalooaine ja poliitilise sõnumi poolest on ta
ikka üks paremaid kultuurisaadikuid,
keda meil on õnnestunud laia maailma saada ja saata.
Pangem tähele, et heade riikide üldist panust kiitvas esikümnes on valdavalt Euroopa väikeriigid: Iirimaa,
Soome, Šveits, Holland, Uus-Meremaa, Rootsi, Suurbritannia, Norra, Taani, Belgia. Eesti on 125 riigi hulgas esimeses neljandikus ehk
tublil 34. kohal, aga mis veel parem
– oleme põhjas ja läänes ümbritsetud naabritest, kes on heade riikide
esikümnes, st nad kiirgavad potentsiaalselt oma häädust ka meie pääle.
Võrdluseks vaatame korraks ka lõunasse ja itta: Läti on heade riikide indeksis 83., Leedu 69., Venemaa 95.,
Ukraina 99. kohal. Mõistagi ei saa
üks ennast kaitsev, sõdiv riik endast
samal ajal kuigi palju teistele anda.
Tulevikus võiksime suunata oma
võimsa kultuuriväe rohkem lõunasse
ja itta, et muuta maailm meie ümber
tervikuna turvalisemaks, paremaks
paigaks.

Sirje Kiin
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Lühidalt
●●Esialgsetel andmetel oli tänavu 1.

jaanuaril Eesti rahvaarv 1 312 300,
mis on 3600 inimest vähem kui aasta varem samal ajal. Negatiivse loomuliku iibe tõttu vähenes rahvaarv
1900 inimese võrra ning negatiivse välisrändesaldo tõttu 1700 võrra,
teatas statistikaamet. Kokku vähenes
Eesti rahvaarv eelmise aasta jooksul
0,3 protsenti, paaril viimasel aastal on
rahvaarvu vähenemine aeglustunud.

●●Riigikantselei

strateegiabüroo ja
Euroopa Liidu sekretariaadi eestvedamisel valminud mõttepaber peab Eesti suurimaks probleemiks tööjõu vähenemist. Vahearuanne toob välja, et
prognoositavalt kahaneb 20–64 aastaste inimeste arv tööjõuturul järgmise viie aastaga 44 000 inimese võrra.

●●Riigikogu

põhiseaduskomisjon
toetas Ülle Madise saamist õiguskantsleriks ning saatis riigikogu otsuse eelnõu 20. jaanuari istungile
lõpphääletusele. Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise on
töötanud justiitsministeeriumis, Riigikogu põhiseaduskomisjonis ja peakontrolörina riigikontrollis ning on
praegu ametis presidendi õigusnõunikuna. Praeguse õiguskantsleri Indrek
Tederi volitused lõpevad 9. märtsil.

●●Eesti

Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) uueks peapiiskopiks valiti Urmas Viilma. Peapiiskop electus Urmas Viilma on Tallinna Püha
Neitsi Maarja Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, konsistooriumi
kantsler. Ta on sündinud 1973. aastal. Järgides kirikuseadustikku, arvatakse vaimulik emerituuri 65aastaseks saamisel. Peapiiskop Andres
Põder sai 22. novembril 65aastaseks.
Kuni uue peapiiskopi ametisseseadmiseni 2. veebruaril täidab peapiiskopi kohustusi piiskop Einar Soone.

●●Eesti

Olümpiakomitee president
ja Tallinna Sadama nõukogu liige Neinar Seli mõisteti Harju maakohtus toimingupiirangu rikkumises
süüdi ning talle määrati 17 000eurone trahv. Seli korruptsioonikuritegu
seisnes selles, et 2013. aasta sügisel
hääletas ta Tallinna Sadama nõukogu esimehena 250 000 euro eraldamise poolt Eesti Olümpiakomiteele, mida ta samal ajal samuti juhtis.
Seli kinnitas spordialaliitudele saadetud kirjas, et kui jääb kohtus korruptsioonis lõplikult süüdi, siis astub ta EOK presidendi ametist tagasi.
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Film “Mandariinid” valiti
Oscari kandidaatide hulka

“Mandariinid” on üks kolmest
filmist, mis valitud nii Kuldgloobuse kui ka Oscari nominendiks –
viie nominendi seas on ka äsja parima võõrkeelse filmi Kuldgloobuse
võitnud Venemaa film “Leviaatan”
(“Leviathan”, režissöör Andrey
Zvyagintsev) ning võitjasoosikute hulka kuulunud Poola draama
“Ida” (režissöör Paweł Pawlikowski). Lisaks nomineeriti selles kategoorias veel Argentina film “Metsikud lood” ja Mauritaania film
“Timbuktu”.
Telefoniintervjuus “Aktuaalse
kaamera” kultuuriuudistele ütles
näitleja Lembit Ulfsak, et juba esimest korda stsenaariumit lugedes
sai ta aru, et “Mandariinidest” võib
hea film tulla. Sellisest eduloost, et
film esimese Eesti filmina nii Kulgloobuse kui ka Oscari nominatsioo-

●●Alates 1. detsembrist on Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.
Seni juhtis suurfirmat Sandor Liive.

●●Auvere

elektrijaama ehitusel
toimus tuhaärastussüsteemis avarii, milles sai hulk inimesi kannatada. Politsei alustas Auveres kaheksa kannatanuga tööõnnetuse
uurimiseks
kriminaalmenetluse.

●●Soomlaste

välispoliitilise juhtkonna seas tekitab erimeelsusi kevadel Eestis korraldatavatel sõjaväeõppustel osalemine. Väljaande
Helsingin Sanomat kinnitusel on
vastuseis seotud Ukraina kriisiga.

●●Välismaale tööle siirdumiseks ter-

viseametist tõendi võtnud tervishoiutöötajate arv on aastatega vähenenud
– mullu võttis tõendi 189 meedikut,
samas kui aasta varem oli vastav arv
303 ja varasematel aastatel veelgi
rohkem, kirjutas ajaleht Meditsiiniuudised.

●●2014.

aasta liiklusstatistika annab kinnitust, et olukord Eesti teedel ja tänavatel paraneb. 2014. aastal suri Eestis liiklusõnnetuste tõttu 78 inimest, mida on kolme võrra
vähem kui üle-eelmisel aastal. Roolijoodikute põhjustatud liiklusõnnetuste tagajärjel surma saanud inimeste hulk kahanes pea kaks korda.

Filmi üht peaosalist mängib Lembit Ulfsak.

ni pälvib, ei osanud Ulfsaki sõnul
aga keegi meeskonnast unistada.
Ulfsak lisas, et ta nimetaks seda, mis siiamaani on toimunud, juba nii suureks võiduks, et siit edasi
ei julge unistadagi. “Edasine sõltub
ju nendest inimestest, nendest akadeemikutest, kes seda otsustavad,”
lisas ta.
Elmo Nüganen ütles, et filmi
jõudmisel tähtsatele konkurssidele on tähtis osa ka reklaamikampaanial. “Maailm on ikka nii suur
ja lai, et jõuda ühe filmiga kuhugi,

siis selleks on vaja seda filmi kõigepealt näidata. Inimesed peavad saama aru, kas see film väärib või ei
vääri tunnustust,” ütles ta.
“Mandariinide” auhinnakampaaniat on seni toetatud järgmiste
summadega: 20 000 eurot välisministeeriumilt, 10 000 eurot kultuuriministeeriumilt, 10 000 eurot Eesti
Filmi Instituudilt ja 4800 eurot kultuurkapitalilt.
Oscarid jagatakse kätte 22.
veebruaril Hollywoodis Dolby
Theatre’is.
ER

Eestiga suhtlevad välismaalased saavad
kasutada digitaalset isikutunnistust
Esimesena maailmas on Eesti
riik loonud digi-ID kontseptsiooni, mille kohaselt saab iga
välismaalane taotleda Eesti
e-identiteeti. 1. detsembril 2014
käivitus Eestis e-residentide
programm, millega saavad välismaalased õiguse kasutada
Eesti avalikke e-teenuseid.

Peamisteks kasusaajateks on
eelkõige need, kes on Eestiga seotud kas investeeringute või ettevõtluse kaudu.
Peaminister Taavi Rõivase sõnul
on huvi e-residendi projekti vastu
positiivselt üllatav ja potentsiaali
on palju. “Nüüd peavad ka teenused
ja sisu kaasa tulema,” sõnas Rõivas
valitsuse pressikonverentsil.
E-residentsuse järgmise etapina on MKM algatamas programmi
“10 miljonit e-eestlast”, mille raames soovitakse lähema kolme aas-

Mis on Digi-ID?

●●Digitaalne isikutunnistus Digi-ID annab e-residentidele ligipääsu Eesti e-teenustele ning
õiguse allkirjastada dokumente digitaalselt, kuid ei ole füüsiline isikuttõendav dokument
ega anna õigust Eestisse reisimiseks või siin elamiseks.

ta jooksul Eestisse tuua vähemalt
17 000 e-residenti ja nende kaudu
5000 ettevõtet.
Eesti esimene e-resident The
Economisti ajakirjanik Edward
Lucas leiab, et meie e-teenused on
oma valdkonna parimad ning Eesti
on suutnud oma kodanike isikuandmete privaatust tagada tõhusamini
kui näiteks Suurbritannia.

Mägi võitis suvisel kergejõustiku EMil 400 meetri tõkkejooksus
hõbemedali, Kirpu teenis MMil
pronksmedali.
Eesti aasta võistkonnaks valiti
tänavusel MMil hõbemedali võitnud epeenaiskond koosseisus Irina Embrich, Julia Beljajeva, Erika
Kirpu ja Kristina Kuusk.
Noore sportlase auhinna pälvis
sel aastal vehklemises juunioride
maailmameistriks kroonitud Katrina Lehis.
“Eesti Spordihetkeks 2014” valiti Rasmus Mägi jooksud Zürichi
Euroopa meistrivõistlustel. Auhinna “Eestimaa spordihing 2014” pälER
vis akrobaat Vello Vaher.

●●Eesti Startupide Juhtide Klubi va-

lis aasta idufirmaks GrabCADi. Valikul sai määravaks tehing, mille
käigus omandas USA suurkorporatsioon 3D printimisega tegelev Stratasys enamusosaluse GrabCADis.

●●Kohus

rahuldas
prokuratuuri taotluse võtta Viljandi Paalalinna
kooli õpetaja tapmises kahtlustatav
noormees kriminaalasja eeluurimise ajaks vahi alla. Seni viibis noormees raviasutuses arstide valve all,
talle tehti ka tervisliku seisundi ekspertiis. Karistusseadustik võimaldab alaealisele mõista tapmise eest
maksimaalselt 10aastase vanglakaristuse. Eestis on inimene süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise
ajal süüdiv ja vähemalt 14aastane.

●●6. klasside õpilaste hulgas läbi vii-

dud uuringust selgus, et Eesti koolilaste tervisekäitumine on Euroopa
kehvemate hulgas. 2013. aastal hukkus Eestis õnnetusjuhtumite, mürgistuste ja traumade tagajärjel 39 last.

E-residendi digi-IDd saab taotleda Politsei- ja Piirivalveametis, väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda
50 eurot riigilõivu. 2015. aastal on plaanis laiendada digi-ID
taotlemise võimalus ka Eesti välisesindustesse.

●●Eesti majanduse olukord on võr-

“Ma pean Eesti puhul muljetavaldavaks seda, et Eestil on Euroopa parim e-valitsus. Te peaaegu
leiutasite kogu e-valitsuse idee ja
nende aastate jooksul, mis see on
siin toiminud, on privaatsuse kohta tekkinud vähe ja turvalisuse kohta veelgi vähem küsimusi,” ütles ta
ERRile.

ER

PILTUUDIS
Aasta lõpus Nordea kontserdimajas toimunud pidulikul
spordigalal “Spordiaasta tähed
2014” kuulutati aasta parimaks
meessportlaseks tõkkejooksja
Rasmus Mägi ja naissportlaseks vehkleja Erika Kirpu.
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15. jaanuaril kuulutati veebiülekandes välja tänavused
Oscari-nominendid. Parima
võõrkeelse filmi kuldmehikese viie nominendi sekka valiti
esmakordselt ka Eesti-Gruusia
ühistööna valminud film, hiljuti
ka Kuldgloobusele nomineeritud “Mandariinid”.

●●Alates 1. jaanuarist 2015 on tulumaksumäär Eestis 20%, maksuvaba
tulu on 154 eurot kuus. Brutopalga
alammäär kerkis 1. jaanuarist 2015
seniselt 355 eurolt 390 eurole kuus.
Pensioni maksuvaba osa on 220 eurot kuus. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär
on 355 eurot (2014. a 320 eurot),
st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus. 1. jaanuarist tõusis alkoholiaktsiis 15%.

sündmuste kroonika

Setumaa on tänavu soome-ugri kultuuripealinn

reldes sügisega paranenud ning ootused järgmiseks pooleks aastaks on
positiivsed, selgub Konjunktuuriinstituudi uuringust. Edasist arengut
võib pidurdada Venemaa majandusolukorra halvenemine ja Soome majanduse paigalseis. Konjunktuuriinstituut prognoosib majanduse kasvuks
sel aastal 2 protsenti. Tarbimine suureneb 4 protsenti, reaalpalk 4,3 ja hinnakasv tagasihoidlikud 0,7 protsenti.

●●Moskva

Leforovo vanglas vangistuses hoitava kaitsepolitseiniku Eston Kohveriga saab Eesti pool
vabalt kohtuda, hiljuti külastas teda
taas Eesti konsul. “Võib väita, et tema psühholoogiline olukord ja meeleolu on hea,” lausus väliskomisjoni
esimees Marko Mihkelson. Ta lisas,
et nüüd oodatakse kohtuistungit, mille toimumise aeg ei ole veel selge.

●●Rahvusringhääling

rajab sellel
aastal Narvasse uue venekeelse telekanali jaoks uue stuudio. Vabalevis
venekeelne telekanal levima ei hakka, seda saab näha kaabellevivõrkude
kaudu. Uuringute järgi vaatab vabalevis televisiooni vaid väike osa Eesti
venelastest, ligi 90 protsenti neist on
kaabeltelevisioonioperaatorite kliendid. Riigieelarves on sel aastal venekeelse telekanali käivitamiseks ja eetrishoidmiseks ette nähtud 2,5 miljonit
eurot. Välja töötatakse täisprogramm.

●●Eestlannast
Obinitsas toimus soome-ugri kultuuripealinna 2015 tseremoonia,
millega Setumaast saab kogu aastaks 25 miljonit inimest ühendava
soome-ugri maailma keskpunkt. Setud tutvustavad kogu aasta jooksul
oma rikast kultuuripärandit ja jagavad teiste soome-ugri rahvastega
oma kogemusi kultuuripärandi säilitamisel ja edasiandmisel.
Avatseremoonial osales ka president Toomas Hendrik Ilves.
Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Jaanika Merilost sai
Ukraina majandusarengu- ja kaubandusministri Aivaras Abromavičiuse
nõunik, teatas ministeeriumi pressiteenistus. Merilo hakkab vastutama
investeeringute ligitõmbamise, investeerimis- ja ärikliima parandamise,
rahvusvaheliste programmide koordineerimise ning e-valitsuse lahenduste
väljatöötamise eest.
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Jõulupidu Karlsruhes Müncheni eestlaste jõulupidu
Karlsruhe eestlaste jõulupidu,
õigem oleks küll öelda advendipidu, aga ega nimi ei riku ju
üritust, toimus laupäeva, 29.
novembri õhtul Hagsfeldi Gemeindezentrumi saalis.

Päev enne esimest adventi kogunesid traditsiooniliselt ligi poolsada
Karlsruhe ning ümbruskonna eestlast ja estofiili, et üheskoos esimest
adventi tähistada ning meeleolukalt
jõuluaeg sisse juhatada.
Peoõhtu avas Karlsruhe Saksa-Eesti Seltsi esimees prof Kalle
Randalu, andes ülevaate 2014. aastal toimunud seltsi üritustest ning
tutvustades DEG uusi stipendiaate.
Järgnes pea poolteist tundi kestnud
vaheldusrikas ja kõrgetasemeline
kontsert meie muusikute järelkasvult, praegustelt ja endistelt tudengitelt.
Esimesena astus üles Ötigheimi
Volksschauspiele lastekoori järelkasvukoor Maria Baggeri dirigeerimisel. Tibukollastes särkides ja päkapikumütsidega mudilased esitasid
viis jõululaulu, mis publiku poolt
väga soojalt vastu võeti. Lisaks aplausile said lapsed tänutäheks ka
kommikotid.
Järgnevalt esines mandoliinil
Anna Bagger, saatjaks kitarril Boris
Bagger. Anna vanem vend Bernard
mängis vioolal ühe osa M. Glinka
sonaadist vioolale ja klaverile, saatjaks klaveril oli Viktoria Zagalskaia. DEG selleaastane stipendiaat
Taavi Orro eitas klarnetil L. Sumera pala Capriccio nr 2 sooloklarne-

tile. Inessa Volkova esitas klaveril
virtuooslikult F. Chopin´i Walzer
op. 64 nr 2 ning marulise temoga N. Rimski-Korsakovi “Hummelflugi”. Teine selleaastane DEG
stipendiaat, Pipilota Neostus, esines flöödil J. Ibert´i looga “Piece”.
Maia Sepalt saime kuulda R. Schumanni pala Davidsbündlertänze op.
6 ning F. Chopini Mazurka Op. 50
nr 2 As-Dur klaveril. Kontserdi kulminatsiooniks ning toredaks üllatuseks kujunes aga eestlastest muusikaüliõpilaste keelpillikvarteti, Piplota Neostus (flööt), Ingely Laiv
(oboe), Taavi Orro (klarnet), Rasmus Andreas Raide (klaver) esituses
C. Saint-Saëns´i pala “Caprice sur
des airs Danois et Russes”. Kvartett selles koosseisus oli tudengite
verivärske ettevõtmine, kuid eitus
oli äärmiselt meisterlik ning pälvis
kuulajate kauakestva aplausi.
Hoolsate perenaiste poolt ettevalmistatud traditsiooniliste jõuluroogadega laud oli lookas: sült, rosolje, heeringad, seapraad, hapukapsas
jpm. Aukohal olid loomulikult aga
eesti verivorstid. Kõik maitses oivaliselt ja perenaised said kuulda palju
kiidusõnu.
Enne ühislaulmise juurde asumist, mida saatis klaveril Kalle Randalu, vaadati Cesar Armbruster-Veneti koostatud dia-ettekannet seltsi
jõulupidudest viimastel aastakümnetel. Kohvi ja kooke maitstes ning
omavahel vanade ja uute tuttavatega
vesteldes lõppeski seekordne mõnus
advendipidu.
Meeli Bagger

Müncheni eestlaste jõulupidu
toimus laupäeval, 6. detsembril evangeelses Dankeskirches
München-Milbertshofenis. Kohale oli tulnud saja inimese ümber.

Allakirjutanu jaoks oli see 15. jõulupidu, mida Münchenis organiseerida. Seda suurem oli rõõm EÜSLi
Müncheni Rahvuskoondise esimehena kohalviibijaid tervitada.
Suurepärase kogu pere jõulujumalateenistuse pidas Michael Schümers. Müncheni Eesti Kooli lapsed
esitasid jõululaulud “Piparkoogipoisid” ja “Kuuse tegemise laul”. Müncheni traditsioonilisel Eesti jõulupeol
ei puudunud laualt rosolje, eestimaine kartulisalat, heeringas ega kringel
ning salateid jäi seekord isegi üle.
Õhtu lõpus külastas lapsi see väga oodatud valge habeme ja punase
mantliga mees – jõuluvana. Kõige
viimane etteaste tuli bändilt Micucu
Eestist. Bändi laulumees Mick Pedaja
esitas paar väga armast eesti jõululaulude interpretatsiooni nagu “Jõulukellad” ning “Läbi lume sahiseva”.
Suur aitäh kõigile abilistele peo
kordamineku eest!
13. detsembril kohtusid Müncheni
Eesti Kooli lapsed ja lapsevanemad
Mütterzentrum Sendlingus, et koos
piparkooke küpsetada ning sellele
järgnevat eestipärast jõulusööki – verivorste hapukapsa ja pohlamoosiga
– nautida. Suur aitäh Raile Tiimusele
verivorstide lennutamise eest Tallinnast Münchenisse.
Karin Ladva-Zoller

Jõulueelsel koolipäeval meisterdati MEKis piparkooke.

Jõuluvanale esinemas.

Foto: Linda Blum

Hamburgi eestlaste jõulupidu
Lustakast Hamburgi eestlaste
jõulupeost 13. detsembril tuli osa
võtma üle 70 inimese.

Lastekoor koos dirigent Maria Baggeriga.

Fotod: Meeli Bagger

Keelpillikvartett: (vasakult) Taavi, Pipilota, Ingely, Rasmus Andreas.

Lugemissoovitus
Ilmunud on Elin Toona Gottschalki raamatu uus täiendatud trükk
“Into Exile: A Life Story of War and Peace”, mis räägib eestlaste
pagulasteekonnast kodumaalt 1944. sügisel igavesse eksiili 7aastase
lapse silmade läbi.
Ajakirja The Economist hinnangul on see 2013. aasta üks parimaid
raamatuid. Raamat on ingliskeelne. If you don’t speak Estonian, this is
the story you have been waiting to hear.
Raamatut saab tellida interneti kaudu ja raamatupoodidest üle maailma, sh Saksamaal. Vaata ka: www.evershinepress.com.

Avakõne pidas Hamburgi Eesti
Kooli juhataja Ave Vals, kes rääkis
sellest, kuidas üks ta eelmise aasta
jõulusoove tõepoolest täide oli läinud.
Ta oli soovinud, et Hamburgi eestlastel püsiks edaspidigi tahe käia koos ja
tunda üksteisest rõõmu. Nähes jõulupeol viibivaid külalisi ja meenutades
möödunud aastat, oli ta oma soovi täideminemises enam kui kindel.
Pärast avakõnet andis endast mehise koputusega uksele märku jõulumees, kes loomulikult laste seas suurt
elevust tekitas – kui lapsed kuulsid, et
jõulumees otse Eestist saabunud oli,
jätkus lusti ja naeru kauaks! Iga laps
sai jõuluvana raskest kotist suure kinkepaki, mis oli täidetud kõige maitsvamate Eesti kommide ja šokolaadidega.
Pidu jätkus sama kõlaval viisil,
sest ka jõulumees ise sai armsa üllatuse osaliseks, kui talle esines Hamburgi laulukoor Susan Lahesalu juhendamisel. Eestikeelsete helisevate jõululaulude saatel sai avatud ka
buffet-laud, mille katmisel, nagu juba
traditsiooniks saanud, olid abiks olnud külalised ise. Kirev, meelihõrgutav ja uskumatult maitsev pühadelaud
oli lookas süldist, rosoljest, võileivatordist ja kõikidest meile armsaks
saanud kodustest jõuluroogadest.
Kui keha oli kinnitatud, esines külalistele Hamburgi rahvatantsugrupp
Kaupo Kitsingu juhendamisel. Hoo-

Hamburgi rahvatantsurühm.

likalt lihvitud tantsud tulid tantsupõrandal välja nii oskuslikult nagu ei
kunagi varem. Eks oli jõulupeoks ka
kõvasti harjutatud! Tantsutrupp ootavat oma ridadesse ka uusi tantsijaid!
Kui tantsud tantsitud, oli aeg avada päkapikkude töötuba lastele, mida
juhendas õpetaja Reet Meyer. Lapsed meisterdasid kuusepuid, lumehelbeid ja päkapikke. Üks kuusk teise
järel valmisid pisikeste nobenäppude
meisterdused, mida üheskoos usinalt

Fotod: Heli Naaber

valmistati ja siis emmele-issile näidati.
Rõõmsas meeleolus ja katkematus
jutuvadas lippas aeg kibekiirelt ning
nagu iga hea asigi saab otsa, hakkas
lõppema ka Hamburgi jõulupidu!
Kelle tee viis koju, kelle tee Altona
jõululaadale – seal igatahes sai sooja
kruusi käes hoides meenutada toredat
jõuluõhtut ja nautida killukest Eestist
– seda imelist ja magusat kaneelihõnAve Vals
gulist Eesti hõõgveini!

Teade lennuväepoistele kogu maailmas
Lennuväepoiste Klubi, mis asutati Torontos 1976. aasta sügisel
ja millest kujunes ülemaailmne
organisatsioon, tuli viimast korda kokku Toronto Eesti Majas
10. novembril 2014.

Kohapeal otsustati aktiivsete liikmete vähesuse pärast klubi tegevus
lõpetada. Klubi tänab kõiki, kes on

selle tegevusele kaasa aidanud. Kuigi klubi enam aktiivselt ei tegutse, oli
koosolijate üksmeelne otsus kasutada
oma järelejäänud vara oma liikmeskonna huvides, peamiselt lahkunud
liikmete väärikaks ärasaatmiseks.
Juhatusest on järel kaks liiget, kes
on nõustunud jääma sidepidajateks ja
kelle kontaktandmed lisame allpool.

Eerik Purje, 359-7280 Darcel Avenue, Mississauga, ON L4T 3T7, Canada; tel: 905-672-1969, e-post: eerik@sympatico.ca
William Mandra, 10 Chevron
Crescent, Scarborough, ON M1K
3N4, Canada; tel: 416-266-3375;
e-post: wmandra@rogers.com
Lennuväepoiste Klubi juhatus
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Kölni Eesti Kooli ja KERK jõulupidu
Jõuluinglid ja vihmapiisad – mis
neil kahel küll ühist olla võiks?
Küllaltki palju, kui Kölni Eesti
Kool ja KERK oma jõulupidu aastal 2014 Annabergi lossis peavad
ja kogu suur-suur armee vihmapiisku vahetpidamata lossiakendele trummeldab. Tahaks küsida
– kas te siis tõepoolest ei tea, et
peaksite ammu juba lumehelvesteks muutunud olema? Nemad
seda siinmail ilmselt ei tea...

Koolipäev algab sellegipoolest
rõõmsas ja ootusärevas meeleolus –
ikkagi jõulukoolipäev!
Koolijuhataja Karin räägibki jõulude tulemise loost ja siis juba meie
traditsioonilised ühised tantsud-laulud. Iga laps leiab üles oma õpitoa ja
õpetaja – suuremad ja pisemad koos
õpetajate Mare ja Maarikaga jõululuuletusi viimistlemas, teine osa jälle õpetaja Tuuliga laule üle kordamas ja siis kõik rõõmsalt üheskoos
õpetaja Merikese juures jõuluingleid
meisterdamas. Meisterdamise juures
on abiks ka emmed-issid, sest mõned
pisikesed näpud ei saa selle voltimisega just päris nii hakkama, kui tahtmine on.
Eelmisel aastal kaunistasid suurt,
laeni ulatuvat jõulupuud kaunid, valged lumehelbed, sel aastal kuldsed,
hõbedased ja lumivalged jõuluinglid,
igaüks neist kordumatu.
Aeg edeneb ja ootus koos temaga. Külalised juba saalis piparkooke
mekkimas, aga lapsed... Nemad istuvad päris vaikselt, kui õpetaja Merike päkapikusalmi loeb. Loo lõppedes
kutsutakse kedagi ja ennäe – saaliuks avaneb ja uksel seisab jõuluvana! Mitte tusane ja torris, vaid lahe ja
muhe! Seesama tuttav mees eelmisest

aastast! Lastel on talle juba üht-teist
jutustada, vana kuulab ja julgustab.
Koos süüdatakse küünlad ja jõuluvana avab saaliuksed ning väiksed käed
kannavad jõuluvalguse tuppa!
Pidu võib alata! Lauldakse, loetakse luuletusi, mitte ainult lapsed,
ikka õpetajad ka, saadakse toredaid
pakke, mida sel aastal jõuluvana päris isiklikult Eestist kohale toimetas.
Koolilapsed saavad ka huvitavad raamatud.
Pidusöögilaud on avatud – laseme kõik siis korralikul jõuluprael hea
maitsta.
Kuid ega sellega pidu veel lõpe!
Tänavu on meie tore, traditsiooniline loterii võitude poolest eriti rikas ja
neid jagub vaat et igale loosinumbrile
– naeru, ootusi ja üllatusi kui palju!
Loteriist saadud tulu läheb Miksteatri etenduse “Telefonilood” maaletoomiseks aprillis 2015, kuhu olete kõik
oodatud!
Nüüd tuleb veel lisada, et juttu jätkunuks veel kauemaks, kui esimesed
kõige pisemad koju hakkasid tahtma...
Oli üks kena ja südamlik koosoldud aeg – jõuluaeg kõikidele. Vihmapiisad olid oma nõudliku kontserdi
lõpetanud ning taevas särasid tähed...
Täname EÜSLi, KERKd, Düsseldorfi aukonsulaati finantsilise poole
toetamise, Eesti Instituuti kooli tegevuse toetamise eest ja muidugi Kölni
Kooli peret ja KERK juhatust korraldamise ja vaevanägemise eest! Lõpuks ikka ka tänud sellele, kes peo
peoks muudab – aitäh, armas jõuluvana, ja loodame sind järgmiselgi aastal
kohata. Püüame kõik see mees olla
head ja paid!

Jõulukuul, aasta lõpus said kokku Berliinis elavad eestlased ja Eesti sõbrad, et koos meenutada mööduvat aastat, laulda jõululaule ning
üheskoos meeleolukalt traditsioonilisi jõuluroogi nautides aega veeta.
Meenutati, millised olulised sündmused ja muutused toimusid, mille
üle sai rõõmu tunda ja mida olulist
jäi ehk märkamata.
Berliini Eesti Kooli õpilased astusid üles jõulupeol oma kirjutatud
näitemänguga. Ka kostüümid olid
õpetajate juhendamisel laste enda

valmistatud. Näidend koosnes kolmest jõululoost.
Kõikide väikeste peoliste rõõmuks saabus peole ka suure kingikotiga jõuluvana.
Loomulikult söödi koos jõuluvorsti, jõulukapsast ja maitsti piparkooki ja joodi hõõgveini. Nagu igal
aastal toimus ka loterii, peaauhinnaks olid maitsvad verivorstid. Saadud tulu piletite müügist läks Berliini Saksa-Eesti Seltsi tegevuste toetuseks. Muusikalisi elamusi pakkusid sel õhtul Ulla ja Konrad.
Peo korraldas vabatahtlikest
koosnev peotoimkond ja Berliini
Saksa-Eesti Selts. Ingrid Melzer

Kirjanik Indrek Koff
külastas eesti koolide lapsi
10. ja 11. jaanuaril käis tõlkija ja
lastekirjanik Indrek Koff Hamburgi, Kölni ja Frankfurdi eesti
koolides oma raamatuid tutvustamas.

10. jaanuaril käis Indrek Koff külas Hamburgi Eesti Koolis. Ta kõneles sellest, kust ja kuidas kirjanikud
oma ideed ja lood leiavad. Indrekul
on kaasas ka uhiuued lasteraamatud
“Koju” ja “Kirju koer”, millest ta luges ette põnevamaid kohti ja samuti
jutustas lastele lugusid.
Kuna sellel nädalavahetusel möllas Saksamaal torm, siis oli Indrekul
natuke seiklemist, et laupäeva õhtul
Kölni sõita, kuna ükski rong Kölni suunas ei liikunud. Sellest hoolimata sujus kõik plaanipäraselt ning
Indrek jõudis ka Kölni ja Frankfurdi
lastele külla.
Ave Vals

Fotod: Heiko Schmauck

Merike Miländer

Berliini eestlaste jõulupidu
Traditsiooniline Berliini eestlaste jõulupidu toimus ligi 150
osalejaga 13. detsembril.

Jõuluvanale oli paki lunastamiseks etteaste valmis nii suurtel kui ka väikestel.

Indrek Koff leopard Tõnuga Kölni
Eesti koolis. Foto: Heiko Schmauck

Meeleolukas ärapanemine
“kirjandusministriga” Hamburgis
Hea õhtu ühe haritud ja maailma
vastu tervet huvi tundva eestlase jaoks näeb välja selline: küllakutse heade sõprade juurde,
hea vein, maitsvad suupisted. Ja
kõike seda lõõpiva ja heatahtliku
ärapanemise saatel.

Kui varasemalt sai Eestis toimunust hea ülevaate pühapäevasest saatest “Ärapanija”, siis moodsal ajal
hoiab head tuju üleval hoopis reeglipärane sissepõige Mart Juure näoraamatusse. Mardi mahlakad kommentaarid annavad nüüdsel kiirel ajal hea
ja lühikese ülevaate olulistest päevasündmustest ja teemadest ning hea tuju pealekauba. Kui lisada näoraamatu
repliikidele igakuine annus Mart Juure poolt juhitavast saatest “Kirjandusministeerium” (ETVs, vt arhiivi internetis), on võimalik suhteliselt lihtsal
ja muhedal viisil saada kiire ülevaade
eesti kirjandusmaailmas toimuvast.
Hamburgi HEA Selts on alati lugu pidanud lopsakast naljast, teravast
keelest ja harivast diskussioonist. Seda eriti hallidel sügistundidel, kui ilm
kipub niruks ja meel mõruks minema.
Kui paari aasta eest sai sügise peletamiseks külla kutsutud Andrus Kivirähk, siis selle sügisel, 22. novembril
tuli siinseid eestlasi väisama “kirjandusminister” ja armastatud humorist
Mart Juur.
Nagu ministrile kohane toimus
vastuvõtt kesklinnas Alstri ääres prominentses kirjandusmajas Literaturhaus, kus tavapäraselt toimuvad kirjandusõhtud saksa kirjanduseliidiga.
Õhtu oli hubane, vein hea, kuulajaskond terane ja diskussioon äge.

Hamburgi
eestlased
(vasakult) Ira
Widderich, Riina
Leminsky ja Ave
Vals kohtumisel
Mart Juurega.

Kirjanik luges luulet, rääkis argipäevast Eestis ning jagas autogramme ja
lubadusi. Ainult, et intriige ei tahtnud
kirjanik üles võtta.
Ajakirjanduses on Marti kommenteeritud järgmiselt: “Särab ekraanil ja
eetris kui taevatäht, säriseb kui päikesepaiste või värske praemuna pannil
ning pritsib vaimukusekilde. Tulistab
sujuvalt kui aerosoolipurgist... Tegelikult on Mart pigem normaalne, siuke pursuilik äraolija, mugavuspärismaalane.” Tabavamat iseloomustust
on raske leida.
Parimaks komplimendiks siinsetele eestlastele sai Mardi – kes muidu teps mitte hea meelega kodust ja
kodumaalt lahku – tagasihoidlik ülestunnistus, et kuidas ta seekord lausa
neljaks päevaks kodust ära tulla tihkas. Vastus lihtne, kindlust andis hea
sõbra Andruse kommentaar: “Mine,

mine Hamburgi, seal on normaalsed
eestlased. Ma juba korra käisin, ainult
et restoranis pidin putru (Labskaus)
sööma!” Mardile seekord ettenägelikult putru ei pakutud, vaid hoopis
veini kõrvale barankasid (Brezel).
Lõpetuseks ministri enda kommentaar Hamburgis käimise kohta:
“hamburgis käidud! tuju on väga
hea ja keha on väga tugev. hamburg
on põhimõtselt eesti linn, umbes nagu otepää, ainult natuke suurem ja
hamburgi metroo on maapinnale natuke lähemal kui otepää oma. lugesin
hamburgi rahvale oma isamaaluulet,
tundub et meeldis. peksa igatahes ei
antud. auf widersehen, armsad hamburgerid!”
Üritust toetas EÜSL ja ministri
heaolu eest hoolitses Ira Widderich.
EÜSLi Hamburgi Eestlaste
Akadeemiline Selts
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Meid paneb liikuma
sisemine jõud
Saanud suvel Pärnumaal toimunud Mari-Mall Feldschmidti sütitavast õpitoast inspiratsiooni,
korraldas Berliini eesti kool novembris tema koolituse õhinapõhisest õppimisest Berliinis.

Mari-Mall Feldschmidt töötab
eesti keele õpetajana Narvas ning
koolitaja ja õpetajate nõustajana nii
Eestis kui ka välismaal. Meie koolituspäevast võttis osa 14 õpetajat ja
lapsevanemat nii Berliinist, Kölnist
kui ka Amsterdamist.
Koolitus keskendus nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanemate
jaoks tähtsatele võtmesõnadele –
motivatsioon, õppijakeskne õpetamine ja toetav õpikeskkond.
Koolituse teemad puudutasid
õppija individuaalsust toetavat õpikäsitust mitmekultuurses ühiskonnas, sisemist motivatsiooni, kohusetunde ja vastutustunde erinevusi ja
lapsevanema osa õppija toetamisel.
Mari-Mall Feldschmidti kaasahaarav loeng ja elav kogemuste vahetamine põimusid rühmatööga, mille
käigus mängiti koos läbi näidistund
ja mitmeid õppimist toetavaid keelemänge.
Lapse õpikeskkond ei piirdu ainult kooliga, vaid algab juba kodust.
Selleks, et lapsevanem saaks last
õpiteel paremini toetada ja julgustada, vajab ta ka ise motivatsiooni ja
praktilisi näpunäiteid. Kuna võõr-

keelses keskkonnas on lapsel vähe
võimalusi eesti keelt kuulda ja rääkida, siis on väga oluline, et lisaks
õppetööle välismaal tegutsevates
eesti koolides oskavad teda kodus
toetada ka lapsevanemad. Osalejate positiivses tagasisides koolituspäevale toodi muu hulgas esile eeskujude positiivse energia tähtsust,
võimalust õppida läbi avastamise ja
mängulisuse ning emotsioonide liikumapanevat jõudu.
Koolituspäeva toetasid EV Haridus- ja Teadusministeeriumi Rahvuskaaslaste Programm, Eesti Instituut, Emakeele Selts ja Berliini eesti
kool. Kuna erinevalt õpetajatest on
Berliinis elavatel eesti juurtega laste vanematel siiani vähe võimalusi
olnud koolitustest osa võtta, loodab
Berliini eesti kool ka tulevikus koolitustega jätkata.
Koos kohvikuga Jää-äär korraldas Berliini eesti kool koolituspäeva
jätkuks filmiõhtu, kuhu eesti filmi
“Surnuaiavahi tütar” kogunes vaatama ligi poolsada huvilist. Kölnist
külla kutsutud režissöör Katrin Laur
jutustas kaasakiskuvalt oma motivatsioonist, sügavalt puudutava filmi saamisloost ja tegelaskujudest.
Täname kõiki toetajaid ja osavõtnuid. Sellised kordaläinud üritused innustavad ja panevad meis liikuma uusi ideid.

Aira Paschke, Kadi Mustasaar

Filmipäevade korraldajad Kristin Laufer ja Kristiina Jessen.

Eesti filmide õhtud
Põhja-Saksamaal
Juba kolmandat aastat järjest
tutvustavad Kristiina Jessen ja
Kristin Laufer Põhja-Saksamaa
publikule uusi eesti filme ja filmitegijaid.

Selle aasta programmi raames
näidati Bremenis, Kielis, Hamburgis ja Berlinis 11.–15. novembril
kokku nelja lühifilmi ja ühte täispikka mängufilmi. Seekord tuli linastusele lühifilmidest Priit Tenderi
“Ussinuumaja”, Rein Saiko Zobeli
“Äge”, Eva Kübara “Kolm” ning
Mikk Mägi ja Peeter Ritso “Vanamees”. Mängufilmina oli eriti suur
rõõm näidata Zaza Urushadze ja
Ivo Felti filmi “Mandariinid”.
Isiklikult kohal olid Eesti vanasõnade põhjal animeeritud videoklippide “Vanamees” tegijad Mikk
Mägi ja Peeter Ritso, päev hiljem liitus nendega kogu tiim (Greta Roosaar ja Sten-Olle Moldau) ja
nii tuuritasid “Vanamehe” multikad
Saksamaal ja panid kinosaalid naerust rõkkama.
Kõik filmid olid Kristin Lauferi ja Kristiina Jesseni poolt saksa
keelde tõlgitud. “Vanamehed” ei

lasknud ennast saksa keele oskuse
puudumisest häirida ja dubleerisid
suurepäraselt oma filmid ise saksa
keelde. Tundub, et “Vanameeste”
keele talent on veel avastamata, sest
nad on valmis igas keeles oma filme
dubleerima.
Kui esimene õhtupoolik oli šokeeriv, mõtlema panev ning humoorikas, siis teine pool õhtust pühendus teemale, mis oma aktuaalsuse ja
üldinimlikkusega jõuab kõikide südameisse.
“Mandariinid” jättis Saksa publikule unustamatu mulje. Seda suurem oli korraldajate rõõm, kui selgus, et see film kandideeris esimese
Eesti filmina Kuldgloobusele.
Selle aasta programm ei ole veel
paigas, aga soovime kaasaegset eesti filmikunsti tutvustada ka LõunaSaksamaal. Nii on plaanis kaasata
sellel aastal Wiesbaden/Frankfurt
am Main ning Karlsruhe.
Filmipäevade programmi koostajad on Bremenis Infobalti juhatuse Eesti esindaja Kirstiina Jessen ja
Berliinis aktiivselt tegutsev Kristin
Kristiina Jessen
Laufer.
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Vanad
kultuurikihid
Eestis ei
kao, vaid
mattuvad
uute alla
nagu
kapsalehed.
Valdur Mikita
Berliini kohvikus
Jää-äär.
Foto: Kadi
Mustasaar

Läbi ussiaugu teise galaktikasse
Berliini kohvikus Jää-äär esines Valdur Mikita
Novembri lõpus külastas Berliini
üks Eesti populaarsemaid kirjanikke semiootik Valdur Mikita,
kelle raamat “Lingvistiline mets”
lööb Eestis hiiglaslikke laineid,
olles suurima raamtumüüja Rahva Raamat 2014. aasta müügiedetabelis teisel kohal.

Mikita omapärane ja värskendav
lähenemine eesti keelele, identiteedile ja kultuurile looduse metsikuse ja
uudsete müütide loomise kaudu pakub arutlusainet eestlastele nii Eestis kui ka välismaal. Seega polnudki
üllatav, et Berliini eesti kohvikusse
Jää-äär oli kohtumisele temaga Eestit avastama tulnud huvilisi pea 30
ringis, kaugemalt tulijad olid koguni
Kölnist.
Kui “Lingvistilises metsas” kirjutab Mikita sellest, et eesti kultuuri
metafoor võiks olla mees, kes neljapäeva õhtul kukkus oma sokiauku ja
jäi kadunuks, siis selline Jää-ääre-sugune kohvik Berliinis võiks tema sõnul olla ussiauk, mis viib külastajad
teise galaktikasse. Sest kas pole kuidagi vastuoluline rääkida Berliini südalinnas kartuliidudest ja seakartuli
keetmisest, maagiast, suitsusaunast ja
piimapukkidest, metsast ja seenelkäimises. Või ehk ongi just see kooslus
üks tähtis osa eestlaseks olemisest –
kanda endas nii suurlinna kui ka maalähedust, ja seda täiesti iseenesestmõistetavalt.
Järgeneb intervjuu Valdur Mikitaga.
Valdur, Sinu raamat “Lingvistiline mets” ei ole ainult Eestis elavate
eestlaste hulgas armastatud ja paljuloetud raamat. Sinuga kohtumisele Berliini Jää-ääre kohvikusse tuli
palju huvilisi. Miks see raamat puudutab eestlasi terves maailmas?
Igal eestlasel on olemas justkui eksistentsiaalne geen, mis sunnib neid
lakkamatult maailma mõtestama.
See on meil lihtsalt veres, väikerahva elutunne peabki olema natuke eksistentsialismi poole kaldu. Usun, et
see raamat aitab seda teha, pakkudes
erinevaid teeotsi, kuidas nende Suurte Küsimuste suunas rännata. Kultuuridega on teatud mõttes samamoodi
nagu inimesega – inimene on maailma keskpunkt, asjade algus ja ots. Ka
eesti kultuur on maailma keskpunkt,
eesti keelt kõneleva inimese eksistentsi mõõt. See on kõige võimsam asi,
mis meie ümber on – sellest lihtsast
tõdemusest see raamat sündiski.
Mida Sinu jaoks tähenduslikku
said sa Berliinis aset leidnud kohtumistest?
Jätkuvalt võib imestada selle üle,
kui oluline on Eesti üle mõtisklemine
nende eestlaste jaoks, kelle kodu on
Eestist väljaspool. Tegelikult on üsna
loogiline, et paljude asjade tähendus
tuleb märksa paremini ilmsiks, kui

neid vaadata pisut kaugemalt. Eestis
elades on päris raske mõista, mis on
siin hästi ja mis on halvasti. See, miks
eesti mõtteilmas on praegu üsna huvitav aeg, tuleneb mõneti ka sellest,
et viimase paarikümne aastaga on
tekkinud terve põlvkond inimesi, kes
oskavad Eestit vaadata nii seest- kui
ka väljastpoolt. Eesti oli pikka aega
suletud ühiskond, kus ainsateks “välisteks” vaatepunktiks olid soome televisioon ja Ameerika Hääl. See südantkosutav teadmine, et parimateks
Eesti ja eesti kultuuri saadikuteks välismaal on siin südamega eesti asja
ajavad tavalised inimesed, sai Berliinis veel kord kinnitust. Nemad ongi
tänapäeval Eesti kui emamaa jaoks
teatud mõttes soome televisiooni ja
Ameerika Hääle asemikud, sellel on
hindamatu väärtus. Mõte, mis Eestit
elus hoiab, sünnib tihti Eestist väljaspool – see on üks kultuuri paradokse.
Sa väidad, et eesti kultuur on
märksa paremas seisus kui paljud
teised kultuurid, sest meil on säilinud juurdepääs maagilisele teadvusele. Milles avaldub see tänapäeva
Eestis?
Paiksus ja suletus on ühelt poolt
olnud mõistagi negatiivne nähtus,
kuid teiselt poolt ka kasulik. Kultuuris on kõik tasakaalus. Kui laenata üks mõte Juri Lotmani kultuuritüpoloogiast, siis Eestit võiks kutsuda kapsapea-kultuuriks. Vanad kultuurikihid siin ei kao, vaid mattuvad
uute alla nagu kapsalehed. Eesti on
teatud mõttes ajakonserv nii looduse,
keele kui kultuuri mõttes. Eesti looduses on palju nn “ürgmaastikke”, mis
iseloomustasid juba jääaja-järgset
Euroopat. Ka eesti keeles võib veel
leida hulgaliselt vanu soomeugrilisi
jooni, eesti kultuuri aga iseloomustavad siiani mitmed animistlikud jooned – kasvõi pärimuslikud pühapaigad, puudeusk. Need on samuti väga
vanad uskumused, kohati pärit lausa
šamanismi aegadest.
Sa oled kokku arvutanud, kaua
võttis Eestil aega Euroopasse minek.
Vastuseks said Sa sada seitsekümmend kaks aastat. Mida Sa täpselt
silmas pead, kui kirjutad, et edasine
euroopastumine on eesti kultuurile
ohtlik? Kuidas saaks seda ohtu vähendada?
Ühest küljest tahab Euroopa,
et kõik riigid oleksid mingisuguse
ideaalse “euroopa keskmiku” sarnased (kuigi sellist asja tegelikkuses
ei eksisteeri), ent teiselt poolt vajab
Euroopa just endast erinevat. Euroopa vaimu saab värskendada üksnes
too, kes temast erineb. Selleks on aga
tarvis selgemini tajuda enda väärtust
ja isikupära. Lennart Meri ei saanud
omal ajal oma raamatutes kirjutada
eestlastest kui põlisrahvast, see olnuks mõeldamatu. Ta kasutas veidi

pehmemat määratlust – paigarahvas.
Kuid mõtles ta ikka tegelikult eestlastest kui ühest euroopa põlisrahvast.
Seda põlislooduse, -keele ja -kultuuri kolmainust peaksime hoidma, mitte
võtma üle liiga palju “Euroopat”. Me
oleme etnosena alati elanud suurte
tsivilisatsioonide piirialal, laenates
midagi nii siit-kui sealtpoolt, ent mingi ime läbi suutnud siiski end päästa
täieliku koloniseerimise ikkest. Isegi
sellel pikal “orjaajal” – kui niisugust
asja üldse oli, talupoegi tegelikult ei
koloniseeritud. See aitas säilitada nii
pärismaist keelt kui kultuuri, looduslikud tingimused aga mängisid samuti meie kasuks – kogu Eestit lihtsalt
polnud võimalik muuta üheks suureks põllu- või karjamaaks, metsad
ja suured soomassiivid säilitasid ürglooduse ilme. Sellest vaatepunktis on
Tammsaare “Tõde ja õigus” tõepoolest läbini eksistentsiaalne teos, kus
sookuivendamisest saab lausa rahva
ajaloo sümbol.
Mida võiks Eesti Euroopalt õppida? Ja vastupidi?
Eesti võiks Euroopat õppida rohkem avatust ja panustamist sellesse,
mida me nimetame kodanikuühiskonnaks. Eesti keel, kultuur ja loodus on
suhteliselt heal järjel, kuid eesti ühiskond – selles ma nii kindel pole. See
on praegu “eesti asja” kõige nõrgem
lüli. Keelt, kultuuri ja loodust eestlased armastavad ja kohati isegi jumaldavad, kuid ühiskond on nende
jaoks tihtipeale midagi võõrast. Kui
eestlane sulgeb ma koduukse, leiab
ta ennast justkui vaenulikust ruumist,
kus enam kedagi ei saa usaldada ega
omaks pidada. Just ühiskonna mõttes
on Eesti ikka veel sügavalt Ida-Euroopa. See on minu arust kõige suurem erinevus Eesti ja “Euroopa” vahel. Eesti avalik ruum on vaenulik ja
kuri.
Euroopa võiks Eestilt õppida seda,
et Euroopa ei pea tingimata tähendama “eurooplust” – see viimane on pigem ohtlik, millele tuleks vastu hakata. Ka Eestis on päris palju rumalaid
uuseuroopluse ilminguid – perspektiivitu projektimajandus, kriitikavaba euronõuete omaksvõtt - Eestile ei
sobi Euroopa paipoisi roll - , urbaniseerunud ühiskonna mentaliteet, kus
elamisväärse elu võrdkujuks on saanud linn.
Kas metsikus võiks olla see kauaotsitud Eesti Nokia?
Lühidalt öeldes – jah. Me ei tohiks kergekäeliselt muuta oma keelt,
kultuuri ja loodust taltsaks koduloomaks. Selliseid taltsutatud riike ja
ühiskondi on maailmas juba liiga
palju, inimene ei tunne ennast seal
õnnelikuna, sest inimese teadvus vajab kokkupuudet tundmatuga.
Valdur Mikitaga ajas juttu Aira
Paschke.

Jaanuar 2015
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Tuntud jõululaulud uues kuues

Ettlingeni Mandoliiniorkestri ja Dave Bentoni jõulukontsert Ettlingeni lossis
Kuidas tuntud jõululaul “Oh kuusepuu” (“Oh Tannenbaum”) kõlab,
teab meist igaüks. Aga kuidas see 18.
sajandist pärit saksa rahvaviis seatuna mandoliiniorkestrile, lastekoorile ja vokaalile moodsas kuues kõlada võib, seda sai kuulda 7. detsembri
õhtul Ettlingeni imeilusa barokklossi Asamsaali kontserdipublik. Laulu
töötlus oli kantud tormakatest poprütmidest, samas kui traditsiooniline,
tuttav “Oh kuusepuu” teema koori
esituses ikka ja jälle kordus.
Ettlingeni Mandoliiniorkester, dirigent Boris Bagger oli oma jõulukontserdile renomeeritud laulja Dave
Bentoni külla kutsunud. Dave Benton, kes on sündinud Aruba saarel ja
juba aastaid elab oma uuel valikkodumaal Eestis, tõi 2001. aastal koos
Tanel Padariga Kopenhaagenist, Eurovisiooni lauluvõistluselt Eestile esikoha. Dave Benton on töötanud koos
kuulsustega nagu Tom Jones, Billy
Ocean, José Feliciano, The Driftes ja
The Platters.
Kontsert algas nagu ühele jõulukontserdile kohane barokkmuusikaga: Henry Purcell “Sound the trumpet”. Juba esimese pala juures sai selgeks, et kontserdil kaasategev Ötig-

heimi Freilichtbühne lastekoor kõrget
muusikalist taset omab. Lapsed esitasid nõudlikud ja komplitseeritud kooripartiid dirigent Maria Baggeri käe
all perfektselt, hästi koolitatud häältega, samas kui orkester vaid saatja
tagasihoidlikku rolli täitis.
George Michaeli palaga “Last Christmas” suundus programm tänapäeva populaarsete jõululaulude juurde
ning seda põnevates arranžeeringutes
Valdo Preemalt ja Maria Baggerilt.
“Last Christmas” tuli esitusele vaid
orkestri poolt, kes demonstreerides
siinkohal virtuoossust ja oma muusikalist formaati.
Järgnenud Chris Rea “Driving Home for Christmas” loos oli kuulajatele võimalus ka Dave Bentoniga tutvuda, kes vaimustas omapärase tämbri
ja loo interpretatsiooniga, milles ikka
üks osa bluusi või souli läbi kõlas.
“Hallelujah” – selle tiitli all on väga palju muusikat kirjutatud, aga kuidas Kanada rokkpoeet Leonard Cohnen teemat käsitlenud oli ning kuidas
orkester, lastekoor ja Dave Benton
lugu esitasid – see oli üks kontserdi
kõrgpunktidest. Kergusega ja lihtsate muusikaliste vahenditega loodud
Cohneni muusika kõlas lüüriliselt,

Eestile
Eurovisiooni
lauluvõistlusel
esikoha toonud
Dave Benton tõi
koos lastekoori
ja mandoliiniorkestriga
jõulueelsesse
aega palju
emotsioone.

luues mõtiskleva, jõuluajale sobiva
atmosfääri, mis hinge edasi helisema
jäi.
Pärast John Ruttersi pop- ja kirikumuusika vahemail paiknevat “Angels Carol” lastekoori esituses, esitas
mandoliiniorkester “Pentatonix” stiilis töödeldud Ukraina rahvaviisi.
Eesti keeles ja duos tütre Sissi Benitaga tuli Dave Bentoni poolt ette-

kandele Agu Tammeoru laul “Talveöö”.
Järgnevate tuntud laulude “If
every day was like Christmas”, “Let
it snow” ja “White Christmas” esitusega vallutas Dave Benton kuulajate
südamed lõplikult, tänu oma lavasarmile ning oskusega publikuga ümber
käia, publikul oli võimalus ikka ja
jälle kaasaplaksutada ning -laulda.

Kontserdi lõpetuseks pakkusid
orkester, koor ja solist lauluga “You
Raise me up” veel kord kõike, mida
populaarne jõulumuusika oma sentimentaalses säras ja hiilguses pakkuda saab.
Kuulajate mitte lõppeda tahtvad
standing ovations võlusid muusikute
käest välja mitmeid lisapalasid.

Meeli Bagger

Münchenis toimuvad juba
kolmandad Eesti filmipäevad
12.–15. märtsil 2015. aastal korraldab EÜSLi Müncheni Eesti
Koondis Müncheni Keskraamatukogu (Gasteig) kinosaalis kolmandad Eesti filmipäevad.

Ürituse eesmärk on tutvustada Eestit ja eesti uuemat filmikunsti Baierimaa pealinnas. Neli päeva
kestval festivalil näidatakse erinevaid
eesti filme.
Selle aasta filmipäevade avafilmiks on režissöör Ilmar Raagi film
“Kertu” ning pärast filmi vastab Ilmar Raag publiku küsimustele. Festivali teine külaline on režissöör Jaan
Tootsen dokfilmiga “Velosoofid”, kus
on suurepärased intervjuud Fred Jüssi ja Valdur Mikitaga. Filmipäevade
viimase filmina saab näha režissöör
Hardi Volmeri filmi “Elavad pildid”
ja pärast filmi vastab filmimees publiku küsimustele.
14. märtsil näitame režissöör Katrin Lauri filmi “Ruudi”, mis on eelkõige mõeldud Müncheni Eesti Kooli
lastele ja nende sõpradele.
Müncheni Eesti filmipäevad on
suunatud kõigile Münchenis elavatele filmihuvilistele, kes saavad sel
moel tutvuda Eesti uuema filmikunstiga. Samas on see programm suunatud ka Münchenis elavatele eestlastele, et nad saaksid vaadata kodumaal
viimastel aastatel valminud filme.
Tegemist on ainulaadse võimalusega näidata eesti filme Müncheni
südalinnas ja on tore, et Müncheni
Keskraamatukogu on filmipäevade

FILMIPÄEVADE KAVA
neljapäev, 12. märts
18.30
filmipäevade avamine
19.00
“Kertu”, režissöör
Ilmar Raag.
Filmile järgneb arutelu, kus osalevad režissöör Ilmar Raag,
Eesti kultuuriatašee Berliinis
Harry Liivrand ja dr Matthias
Makowski Goethe Instituudist
21.30
filmipäevade avaõhtu
pidu
reede, 13. märts
18.00
kolm lühidokumentaalfilmi: “Kajaka teoreem”,
režissöör Joosep Matjus
“Seto saadik”, režissöör Mirjam
Matiisen
“Velosoofid”, režissöör Jaan
Tootsen
Filmile järgneb arutelu, publiku
küsimustele vastab režissöör Jaan
Tootsen
projektist huvitatud ja võimaldab ka
seekord kinosaali tasuta kasutada.
Eesti filmipäevade põhiorganisaatorid on Karin Kitsing, Margit Urbel
ja Karin Ladva-Zoller. Eesti filmipäevi toetab Eesti Suursaatkond Berliinis, EÜSL, Kultuurikapital ja Müncheni linna kultuuriosakond.
Lisainfot filmipäevade kohta saab
meie koduleheküljelt: http://www.

20.30 “Maastik mitme kuuga”,
režissöör Jaan Toomik
laupäev, 14. märts
15.00
lasteprogramm
“Ruudi”, režissöör Katrin Laur
18.00
kaks filmi: “Veel üks
laul”, režissöör Liis Nimik
“Üheshingamine”, režissöörid
James ja Maureen Tusty
20.00
“Kirsitubakas”, režissöörid Katrin ja Andres Maimik
pühapäev, 15. märts
16.00
“Risttuules”, režissöör
Martti Helde
18.00
“Elavad pildid”, režissöör Hardi Volmer
Järgneb arutelu, publiku küsimustele vastab režissöör Hardi Volmer
Täpsem info:
www.estnische-filmtage.de
estnische-filmtage.de, kus leiate filmipäevade kava ja värsket infot filmipäevade kohta nii eesti kui ka saksa keeles.
Pileteid saab osta Gasteigi kassast
ja internetist veebruari lõpust: http://
www.gasteig.de/service/suche.html
Kohtumiseni Eesti filmipäevadel
Münchenis!

Karin Ladva-Zoller

Välisminister tunnustas rahvadiplomaate
Mullu 26. novembril tunnustas
välisminister Keit Pentus-Rosimannus kodanikupäeva puhul
aukirjaga rahvadiplomaate, kes
on andnud oma suure panuse
Eesti tutvustamisele maailmas.

Saksamaalt pälvis tunnustuse
EÜSLi esimees Maie Kisis-Vainu-

mäe pikaajalise mitmekülgse tegevuse eest eestlaste akadeemilise, kultuurilise ja organisatsioonilise järjepidevuse hoidmisel Saksamaal. Samuti pälvisid tunnustuse Hamburgi
aukonsulaadi töötaja Tiina Kälisaar,
Kieli aukonsulaadi kauaaegne töötaja
Pille Zieplies, Stuttgardi aukonsulaa-

di töötaja Taissa Voges pühendumise
eest eestlaste toetamisel ja Eesti tutvustamisel Saksamaal.
Pentus-Rosimannuse sõnul hindab
Eesti kõrgelt iga inimese panust riigi välispoliitilise mõjukuse suurendamisel ja hea maine hoidmisel ning
eestluse säilitamisel välismaal. ER

Birgit Püve kaks portreefotot saatkonnas.

Birgit Püve fotode näitus
Eesti saatkonnas Berliinis
23. jaanuarist kuni 10. aprillini
saab Eesti saatkonnas Berliinis
näha tuntud eesti fotograafi Birgit Püve fotonäitust.

Paari-kolme viimase aastaga fotograafina rahvusvahelist karjääri
teinud Birgit Püve (s 1978) esimene Berliini fotonäitus portreedest ja
Eesti maastikest avatakse 23. jaanuaril Eesti saatkonnas ning see on
kultuuriatašee Harry Liivranna kureeritud 13. kaasaegse kunsti väljapanek saatkonna ruumides.

Liivrand on kureerinud ka Püve
esimese näituse Tallinnas (Tallinna
Kunstihoones koos kahe teise fotograafiga) ning Arles´i fotofestivalil
Prantsusmaal (mõlemal oli teemaks
Peipsi-äärsed vene vanausulised
Eestis).
Püve näitus kestab Berliinis 10.
aprillini, suvel tutvustati näitust menukalt Fellbachi kultuurifestivalil
Baden-Württembergis.

ER

Infot eesti koolide kohta
Müncheni Eesti Kool
Koolipäevad: 7. veebr; 7. märts
(välitund); 21. märts; 11. aprill;
25. aprill; 9. mai; 23. mai; 13. juuni
– viimane koolipäev
Kontakt: Karin Ladva-Zoller
e-post: karinlz@web.de
Hamburgi Eesti Kool
Koolipäevad 2015. aastal: 7. veebr;
21. veebr – vabariigi aastapäeva tähistamine; 7. märts; 21. märts;
11. aprill; 25. aprill; 9. mai; 23.
mai; 6. juuni – viimase koolipäeva
tähistamine
Kontakt: Ave Vals
e-post: avevals@hotmail.de

Berliini Eesti Kool
Koolipäevad: 31. jaan; 14. veebr;
28. veebr; 14. märts; 28 märts;
11. aprill; 25 aprill; 9. mai; 23. mai
Kontakt: Ingrid Melzer
e-post: ingrid.melzer@gmail.com
Kölni Eesti kool
Koolipäevad: 22. veebr – vabariigi
aastapäeva tähistamine; 22. märts;
26. aprill; 17. mai; 21. juuni
Kontakt: Karin Schmauck
e-post: Karin@Schmauck.de
Frankfurdi Eesti Kool
Kontakt: Eha Salla
e-post: ehasalla@hotmail.com
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Pilk ette

Juubilarid!

●●14.02.2015 – München

Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine
algusega kell 16.00
Haus des Deutschen Ostens,
Am Lilienberg 5, München
info: karinlz@web.de

●●20.02.2015 – Berliin

Vabriigi aastapäeva tähistamine algusega kell 18.00
Soome Instituudis, Georgenstraße 24,
10117 Berliin
Peokõne peab Jüri Reinvere
Laulab metsosopran Triin Maran, klaveril saadab Toomas Kaldaru
Palume kaasa võtta suupisteid ühisele
peolauale ja teatada oma tulekust hiljemalt 16.02.15 Silvi Wiezerile
03328-4229007 või silvi@wiezer.de
info: kadimustasaar@googlemail.
com

●●22.02.2015 – Hamburg

Hamburgi Eesti Rahvuskoondise
vabariigi aastapäeva tähistamine
Nikolai kiriku koguduse ruumides
algusega kell 15.00
Abteistr. 39, Hamburg
info: Gina Bauer
e-post: HSGmbH@t-online.de

●●13.–15.03.2015 – Bonn/Haus

Annaberg
EÜSLi Kultuuripäevad 2015
moto all “Mõtleme koos – kodueestlased, ulgueestlased ning Eesti sõbrad –, kuidas olla ja elada KOOS...
Eestis, maailmas: eestlasena, inimesena, liigina”
Külalisteks Jaan Pehk, Jan Kaus,
Juku-Kalle Raid, Jaan Tootsen, Riina
Leminsky, Kaja Telschow. Laupäeval
esineb Trad.Attack!
Koht: Haus Annaberg, Annaberger
Str. 400, 53175 Bonn
registreerimine: kultuuripaevad@
gmail.com

Õnn on soe ja ilus kodu,
mis on just su enda nägu.
Õnn on töö ja õnn on sõbrad,
kes sind täna õnnitlevad!
Jaanuar

Maret Böhm
Ida Gertz
Lembit Veskimägi

Õnnitleme suursaadik dr Kaja Taela diplomaatilise auastme puhul! Jätkugu viljaka
koostöö juhtimine ja suhete arendamine siinsete eestlaste ja Eesti riigi vahel.

Richard Rummel
Õnnitlevad Eesti Ühiskond Saksamaa
Liitvabariigis ja Eesti Rada

KULTUURIPIDU KÖLNIS!

●●Esmakordselt

EÜSLi juhatuse nimel
Maie Kisis-Vainumäe

IN MEMORIAM

Toomas Jeremias Põld

5. detsembril 2014 suri Bielefeldis kauaaegne E.E.L.K. Saksamaa mag. theol. praost emeeritus Toomas
Jeremias Põld.
Toomas Põld sündis 17.02.1920 Tartus, kus ta pärast Hugo Treffneri Gümnaasiumi lõpetamist 1938.
aastal asus õppima Tartu Ülikooli usuteaduskonda, kuni selle likvideerimiseni 1940. aastal. Usuteaduse
õpingud õnnestus tal lõpuni viia Tartu Usuteaduse Instituudis 1944. aastal. 29. septembril 1944 lahkus ta
koos ema ja viie õega Roomassaare sadamast Saksamaale, uskudes, et lahkumine on ajutine. Idarinde lähenedes põgeneti Halle-Wittenbergist, kuhu pere oli vahepeal saabunud, edasi lääne poole ning 1945. aastal
jõudis perekond Põld Bielefeldi, kuhu Toomas Põld peatuma jäigi.
1947–1950 oli Toomas Põld kiriku- ja kooliõpetajana ametis Blombergi, Detmold-Hiddeseni ja Augustdorfi pagulaslaagrites. Alates 1956 aastast kuni pensionieani 1985. aastal töötas ta pihtkonna õpetajana
saksa koguduses Bielefeld-Stieghorstis.
Samaaegselt teenis Toomas Põld ka eesti kogudusi, eelkõige Bielefeldi, Münsteri, Kölni ja Dortmundi
eestlasi, kuid vajaduste korral ta reisis üle kogu Lääne-Saksamaa Hamburgist Münchenini. Eestikeelseid
jumalateenistusi peeti kord kuus ja suurematel pühadel.
E.E.L.K. moodustas oma Lääne-Saksamaa praostkonna ning esimeseks praostiks valiti 21.06.1974
Toomas Põld. 1990. aastate keskel jäi praost Toomas Põld ainukeseks eestikeelseks õpetajaks Saksamaal.
80aastaselt jäi ta kirikutööle abiks praost emeeritusena.
Aastakümnete jooksul on praost Toomas Põld paljusid meie hulgast ristinud, leeritanud, paari pannud
ja matnud. Nüüd algas ta isiklik viimne teekond.
Kurbusega jätame hüvasti Toomas Jeremias Põlluga tema elumõtte sõnadega “Temas ja Tema läbi ja
Temasse on kõik. Temale olgu kirikus igavesti! Aamen!” (Rm 11:36)
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis, Maie Kisis-Vainumäe

praost em. Mag

●●01.03.2015 – riigikogu valimised
Kuidas hääletada välisriigis?
Info saatkonna koduleheküljel
www.estemb.de

●●aprill 2015 – Saksamaal

Ewert and The Two Dragons tuuril Münchenis (19.04), Frankfurdis
(20.04), Hamburgis (21.04), Berliinis
(22.04), Kölnis (23.04), Erlangenis
(26.04)
täpsem info: eesti.de

Eesti Rada toimetus
tänab annetajaid
Ursula Griwenka
Hans Laamann
Lea Küngas-Leitaru ja
Raimond Leitaru
Hele-Mall Bander
Barbara ja Kurt Brockhausen
Gina Bauer
Signe Schwarze

Leinan armsat ristiema

Vergine (Virgi) Hillep’it

Toomas Jeremias Põldu
17.02. 1920–5.12.2014

Kurbuses

Pikka aega teenis ta truult hea karjasena
eestlasi Saksamaal.
Me täname, et Jumal talle siin pika elu kinkis
ja usaldame, et ta on igavikus
Jumala juures.
Kristus on minu elu ja surm on minu võit.
Fil.1,21

Piret Otter perega

praost Michael Schümers

sünd. Liiv

* 21.01.1922 Viljandi
† 04.01.2015 Liège

lis eesti filmiauhinna Neitsi Maali
vääriliseks filmi “Risttuules”, mille režissöör Martti Helde ütles preemiat vastu võttes, et valis traagilisele teemale poeetilise pildikeele
seetõttu, et Siberisse küüditatud inimesed hakkasid hiljem nägema ka
Siberi ilu. “Filmikunst on sellepärast huvitav, et tunnetel ei ole keelt,
ja saalis kogetud tunne on igas riigis
olnud sarnane,” nentis filmiga ohtralt festivalidel rännanud lavastaja.

●●Ajaleht

Postimees valis mulluseks aasta inimeseks 26. üldlaulupeo
kunstilise juhi Hirvo Surva, kes pälvis selle tunnustuse eelmisel aastal
antud võimsa emotsionaalse laengu
eest. Hirvo Surva tunnistas, et aasta inimese tiitel on tänuavaldus tervele laulupeo meeskonnale ja kõigile peol osalejatele. See et Eesti rahvas laulupidu austab, tähendab tema
jaoks väga palju. Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid Hirvo Surva aasta muusikuks.

●●Eesti 2015. aasta loom on mets-

EELK Saksamaa praostkond
leinab

●●14.02–30.06 – Berliin

Eesti filmipäevad (vt artiklit lk 7)
Koht: Müncheni linnaraamatukogu
Gasteigis
info: Karin Ladva-Zoller
www.estnische-filmtage.de

Eesti filmiajaloos
nimetati Kuldgloobuse nominendiks Eesti-Gruusia koostöös valminud “Mandariinid”, mis kandideeris
parima võõrkeelse filmi kategoorias.
Kahjuks tuli filmil alla vanduda Venemaa filmile “Leviaatan”. Eestist
sõitsid auhinnagalale Eesti produtsent Ivo Felt ja näitleja Lembit Ulfsak
ning Gruusia-poolne režissöör-produtsent-stsenarist Zaza Urushadze.

●●Eesti Filmiajakirjanike Ühing va-

Birgit Püve fotode näitus
Eesti Suursaatkonnas
Hildebrandstr. 5, 10785 Berliin
info: embassy.berlin@mfa.ee

●●12. – 15.03.2015 – München

●●President

Maie Kisis-Vainumäe
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis
Eesti Rada

●●23.01.–10.04.2015 – Berliin

Ilon Wiklandi tööde näitus
lastekirjanduse keskus LesArt
Weinmeisterstraße 5, 10178 Berliin
info: info@lesart.org

Viimane veerg
Toomas Henrik Ilves
andis dr Kaja Taelale suursaadiku
diplomaatilise auastme välissuhtlemise kogemuste ja välisteenistuses
saavutatud silmapaistvate tulemuste eest. Suursaadiku diplomaatilise
auastme annab president eluajaks.

29. septembril möödub 70 aastat Eesti Raja
esmakordsest ilmumisest.
Seda juba asjalikku tähtpäeva tähistab EÜSL
26. septembril 2015 sügispeoga Kölni Kultuurpunkris kirju kava ja simmaniga. Ootame osalema kaasmaalasi, Eesti sõpru ja huvilisi!
Täpsemast peokavast anname edaspidi teada.

Veebruar

Jaanuar 2015

Lahkunud on armsad kaasmaalased

Nonna Michel
Toomas Jeremias Põld
Virgi Hint
Erast Simm
Lia Babiker
Mälestame kurbuses
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis
Eesti Rada

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

siga. Meie metsades elutseb täna üle
paarikümne tuhande metssea, kelle arvukus on viimaste aastate jooksul olnud kõrgeim kui kunagi varem, tõdeb keskkonnaministeerium.

●●Tiit

Ojasoo ja Ene-Liis Semperi
lavastus “Mu naine vihastas” on valitud sellesuvise Avignoni teatrifestivali põhiprogrammi. Avignoni festival
on Euroopa üks suuremaid ning paljude meelest olulisim. Teatriteadlase
Madli Pesti sõnul võib Avignoni põhiprogrammi tähtsust teatrimaailmas
võrrelda Oscaritega filmimaailmas.
Teater NO99 lavastus on esimene Eesti teatri lavastus Avignoni festivalil.

●●EAS sõlmis EXPO Milano 2015

Eesti paviljoni ehituslepingu Itaalia ettevõttega Redaelli Costruzioni
S.p.A. Senine ehitushange tühistati,
kuna hanke võitjaks kuulutatud Ekspodisaini AS teatas, et ei jõua paviljoni hankes ettenähtud ajaks valmis.
Itaalia ettevõte tegi EASile pakkumise, mis jääb alla 2,1 miljoni euro.

●●Eesti

osales 16.–25. jaanuarini
Berliinis toimuval maailma suurimal
toidu- ja põllumajandusmessil Internationale Grüne Woche 2015, kus
tutvustab oma toidutootjate parimat
toodangut. Tänavu on messi partnerriik Läti. Eesti on osalenud sellel suurel toidupeol alates 1993. aastast. Mullu oli Eesti messi partnerriik.

●●29. detsembril suri õnnetusjuhtu-

mi tagajärjel poliitik ja endine Tallinna linnapea Hardo Aasmäe. Aasmäe
oli MTÜ Entsüklopeedia juhatuse liige ja peatoimetaja. Aasmäe on teinud
mitmeid raadiosaateid ja ta kuulus
alates 1998. aastast saatesarja “Mnemoturniir” Tarkade klubisse.

