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Jah, tänu kõigile, kes 
osalesid meie peol.  Oli 
tõesti rõõmustav näha nii 
palju pidutsejaid, kes tulid 
meie aastatööd vaatama ja 
jõulukinke ostma. Saal oli 
täis, kuigi õues kallas vihma 
alla, nii et mitmed inimesed 
pidid kaua ootama, enne kui 
said sisse joosta. Mitmetel 
olid niisked õlad ja märjad 
juuksed veel kaua aega. 
Täname teid, et võtsite osa 
meie juubeli peost!

Allpool lühike lõige esinaise 
Külliki Poole’i kõnest:

Mul on hea meel teid ter-
vitada ja teiega koos tähistada 
järjekordset tähtsat etappi me 
ringi ajaloos ‒ 13. oktoobril 30 
aastat tagasi pandi alus Sydney 
Eesti Seltsi Kunsti- ja Käsitöörin-
gi tegevusele.  Kakskümmend 
käsitööhuvilist, eesotsas me 
esimese ja kauaaegse esinaise 
Helene Nelsoniga, seadsid ringi 
eesmärgiks õppida ja õpetada 
rahvuslikku käsitööd kui eesti 
kultuuri üht olulist osa.

Võime uhkusega tagasi vaa-
data edukale tegevusele nende 
aastate jooksul ja kuigi me liik-
meskond on kahanenud ning 
me saavutused vast veidi ta-
gasihoidlikumad, on huvi eesti 
käsitöö vastu püsinud ja kõrgelt 
hinnatud nii eesti kui austraalia 
ühiskonnas.  Me oleme ajaga 
kaasa läinud - me tegevus toi-
mub nii eesti kui inglise keeles, 
kindlustades ringile veel pikki ja 
tegevusrikkaid aastaid.

Welcome to all our visitors and 
members. It is heartwarming to 
see so many people here today, 
particularly as many have come 
from Thirlmere and all points of 
the Sydney compass. Thank you 
to all who have battled to cross 
the Harbour whilst the Bridge 
has been turned into a farm-
yard and picnic ground. 

This year is a very important 
occasion, Kunsti- ja Käsitööring 

has reached the age of maturi-
ty, we are 30 years old! That is a 
long time in the life of one per-
son, in the case of our Ring it is 
doubly an achievement. We are 
now well into our second gen-
eration and we are not showing 
any signs of weakening or slow-
ing in our creativity.

As in life, our interests and 
creative expressions are con-
stantly changing. We are a dy-
namic group with boundless 
new interests and desire for 
new skills. In the world of today, 
where everything is mecha-
nized, motorized and digitized, 
it is interesting to see that the 
need to create something by 
hand is still very strong in us. 

We have the Estonian spirit. Our 
DNA has creativity built-in. We 
acquired the artistic streak with 
our mother’s milk. As toddlers, 
playing at our mother’s knees, 
we saw her knitting, sewing, 
embroidering, crocheting. We 
took it for granted that that is 
what mothers, and all grown-
ups, do.

Most of us also absorbed the 
traditional designs, colours and 
techniques of Estonia as we 
were growing up. It is taken for 
granted that our creativity will 
include a touch of Estonian her-
itage. We cannot escape it. Art-
ists will paint and sculpt with an 
Estonian theme, no matter how 
subtle. Weavers, embroiderers 

and ceramicists have included 
Estonian colours, traditional 
floral motifs and linear weaving 
patterns into their creations. 

It might be that it was a sign 
of home-sickness in our refu-
gee parents. The art that was 
created in the years following 
our escape from our homeland 
reflected the yearning for the 
fatherland. Our new homes, in 
a new land, harked back to the 
images of the old land, the land 
in the North, the homes that had 
to be left behind. The younger 
generation absorbed those im-
ages and in a subtly evolving 
manner, carried on those tradi-
tions. That generation has Esto-
nian patterns in its blood.

The surprising fact is that 
the generation which has been 
born here, is still challenged and 
inspired by those traditions. 
That generation may not SPEAK 
any Estonian - and it is a devil-
ishly hard language to teach in 
a household where only one 
parent is Estonian - but they 
certainly know and accept that 
they have the Estonian creativ-
ity in their veins. It is like a be-
nign virus that erupts out every 
now and again, when it cannot 
be contained. The leaders at 
Sõrve have expressed an inter-
est in learning and teaching Es-
tonian motifs and designs.

In the newly independent 
Estonia of the 1990s it seemed 
as if artists and craftspeople 
were a little embarrassed to 
use their traditions, they had 
been repressed for so long. In 
the present day, Estonian tradi-
tions have burst into vigorous 
growth. There are annual com-

petitions for fashion, home-
wares, toys and gifts which 
must have an element of tradi-
tional design. The need to go 
back to our roots is incredibly 
strong, both in exile and in our 
homeland.

Which brings me to the point 
that I started with, our small 
Kunsti- ja Käsitööring has sur-
vived and is prospering after 30 
years of operation. Of the origi-
nal members, very few are still 
operating and attending meet-
ings. Helle-Mall Risti, our mas-
ter knitter and embroiderer, is 
our revered treasurer, a post 
she has held since time imme-
morial. We would be lost if she 
were to retire. She is still knit-
ting gloriously. Her fame is in-
ternational, she was one of the 
major contributors and consult-
ants to a book written in the US 
by Nancy Bush , “Knitted Lace 
of Estonia”. And witness the 
wealth of Haapsalu sallid which 
are gracing our exhibition. She 
is the embodiment of the crea-
tive Estonian woman.

But I am not putting down all 
the young women who have 
joined us in the last few years. 
They are multi-talented and are 
creating items which are mod-
ern, using techniques of today, 
but which still hark back to the 
Estonian tradition. The resur-
gence of the desire to learn tra-
ditional skill has also impressed 
us. We have had lessons in belt-
weaving, traditional sock and 
mitten knitting and knitting of 
Haapsalu sallid. That Estonian 
creative virus lives on!

I would like to thank all of our 

KUNSTI JA KÄSITÖÖ 2009 OKTOOBRI PIDU

“Tore pidu eile! Hea et vihmale ja silla sulgemi-
sele vaatamata nii palju inimesi siiski kohale tuli. 
Kas korraldajad jäid ise rahule?”

Vella Pihlak

jätkub lk 4

Fotod: Kristjan Simmul

“Virmalised”    Foto: Tiiu Kroll-Simmul
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President Ilves osales Balti  
riigipeade kohtumisel

Riias toimunud Eesti, Läti ja Leedu presidentide töö-
kohtumisel keskenduti piirkonna majandusolukorrale. 
Samuti kõnelesid riigipead Euroopa Liidu tulevikust, 
ühenduse Läänemere strateegiast, NATO uuest stratee-
gilise kontseptsiooni koostamisest ja Atlandi-ülestest 
suhetest.

Presidendid Toomas Hendrik Ilves, Valdis Zatlers ja 
Dalia Grybauskaité tõdesid, et sõltumata finants- ja 
majanduskriisi võimalikust leevendumisest, peavad 
kõik riigid jätkuvalt käituma eelarvepoliitika kujunda-
misel ülima konservatiivsusega ning kulusid jätkuvalt 
kärpides.

“Meil kellelgi ‒ Eestil, Lätil ega Leedul ‒ ei ole teist 
võimalust, kui olla ülimalt vastutustundlikud ja hakka-
ma saada,” ütles president Ilves. “Me peame toime tule-
ma. Ja sellega aitame kõige paremini üksteist.”

Euroopa Liidu tulevikust kõneldes pidasid Balti riiki-
de presidendid oluliseks, et võimalikult kiiresti saaks 
selgeks, millal jõutakse lõpule Lissaboni lepingu rati-
fitseerimisega, kuivõrd sellest sõltub kogu institutsio-
naalsete muudatuste ajakava.

President Ilvese nimetas tähtsaks Euroopa Liidu vä-
listeenistuse loomist, mille puhul tuleb lähtuda kahest 
peaülesandest: suurendada Euroopa Liidu välispoliitika 
ühtsust ja parandada ühenduse välistegevuste koordi-
neeritust.

Eesti riigipea väljendas heameelt, et järgmisel näda-
lal võetakse Euroopa Liidus esimese makroregionaalse 
programmina vastu Läänemere strateegia.

“Eesti on selle nimel aastaid töötanud, kuid stratee-
gia vastuvõtmine ei ole lõppjaam, vaid üks paljudest 
vahepeatustest, sest nüüd on meie piirkonna kõigi 
maade kätes, milliseks kujuneb Läänemere strateegia 
sisu,” ütles president Ilves. “Riigid peavad olema siin 
aktiivsed ja mõistma, et Läänemere strateegia on just 
meie endi jaoks.”

Rääkides NATO uuest strateegilisest kontseptsioonist, 
nimetas Eesti riigipea selle selgrooks kollektiivkaitsele 
toetuva NATO nähtavust, usutavust ja võimekuse sel-
get väljendamist.

Vabariigi Presidendi Kantselei 
avalike suhete osakond
Riias 24. oktoobril 2009

Eesti valiti UNESCO  
maailmapärandi komitee liikmeks 

Esmaspäeva, 27. oktoobri hilisõhtul valiti Eesti UNES-
CO maailmapärandi konventsiooni 186 riigist koosne-
va üldkogu poolt UNESCO maailmapärandi komitee 
liikmeks.  

Välisminister Urmas Paeti sõnul soovib Eesti järjest 
tugevamalt ÜRO ja selle allorganisatsioonide tegevu-
ses kaasa rääkida. „Eesti prioriteedid UNESCOs on seo-
tud maailma füüsilise ja vaimse pärandi väärtustamise 
ning kaitsega. UNESCO maailmapärandi komitee liik-
meks saamine annab selleks meile väga hea võimalu-
se,“ sõnas Paet. 

UNESCO maailmapärandi komitee põhiülesanne on 
tagada maailma kultuuri- ja looduspärandi säilimine. 
Eesti osaleb nelja aasta jooksul UNESCO maailmapä-
randi komitee töös ekspertide grupiga, mida juhivad 
Kunstiakadeemia professor Mart Kalm ja Urve Sinijärv 
keskkonnaministeeriumist. Kunstiakadeemia professor 
Mart Kalm ütles, et „on suurepärane, et teiste riikide 
arvates on Eestil kultuuripärandi hoidmisel teadmisi ja 
oskusi, mida saab rakendada kogu maailmas. Selles on 
Eesti jaoks väljakutset“. 

Kolmekümne kandidaadi hulgast valiti koos Eesti-
ga iga kahe aasta järel toimuva rotatsiooni käigus 21-
liikmelisse komiteesse 11 uut liiget: Etioopia, Iraak, 
Kambodža, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mali, Mehhiko, 
Prantsusmaa, Šveits, Tai ning Venemaa. Uued liikmed 
valiti komiteesse nende riikide asemel, mille liikmelisu-
se periood komitees läbi sai.

2009. aasta septembri seisuga on maailmapärandi 
nimekirjas 890 objekti 141 riigist. Eestist on nimekirjas 
alates 1997. aastast Tallinna vanalinn ja alates 2005. 
aastast kümne riigi koostöös esitatud Struve meridiaa-
nikaare säilinud rajatised.

Eesti kandidatuuri valmistasid ette välisministeerium 
ja Eesti saatkonnad, kultuuriministeerium, keskkonna-
ministeerium ning UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon.

Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse kon-
ventsiooni osalisriikide üldkogu toimub Pariisis 23.-28. 
oktoobrini. 

UNESCO Maailmapärandi koduleht: 
http://whc.unesco.org

Välisministeeriumi pressitalitus, 27. oktoober 2009

Mai lõpus lahkusid sotsiaal-
demokraadid Eesti valitsusest. 
Seoses sellega lahkus ametist 
ka rahvastikuminister Urve Palo 
ja tema büroo saadeti valitsuse 
poolt laiali. Kaks nõunikku said 
siiski tööd Sotsiaalministeeriu-
mis ja Aho Rebasele võimalda-
ti oma tööd väliseestlastega 
jätkata nõunikuna Haridus- ja 
teadusministeeriumi Tallinna 
esinduses.

Peale puhkust ja toredaid 
suviseid üritusi nagu Jaaniõh-
tu Sämstadi suvekodus Lääne-
Rootsis, ESTO2009 Münsteris 
Saksamaal ja Laulu- ja tantsu-
pidu Tallinnas asus Rebas uuele 
töökohale Tõnismäel augusti 
alguses. Oli vaja kiiresti koha-
neda uue töökohaga, uute ini-
mestega, uute rutiinidega ja 
uute arvutisüsteemidega. En-
disteks jäid siiski tööülesanded, 

mis kujutavad endast peamiselt 
kontaktide ja info vahetamist 
valitsuse ja välismaal elavate 
eestlaste vahel ning Rahvus-
kaaslaste programmi ja selle 
nõukogu ning riiklike toetus-
te administreerimist, mis oma 
bürokraatlike nõuete poolest  
nõuab suurt vaeva ja täpsust. 

Ülemaailmse Eesti Kesk-
nõukogu esindaja töö eeldab 
elavat ja mitmetahulist suht-
lemist nii kodu- kui väliseest-
lastega. Rebas, kes oli aastatel 
1979-86 Göteborgi Eesti Kooli 
direktor, on käesoleval aastal 
mh. juhendanud Tallina Ülikooli 
üliõpilast, kes kirjutab oma se-
minaritöö Göteborgi Eesti Kooli 
tegevuse kohta. Seminaritöö 
jaoks tõi Rebas kohvritäie kooli 
arhiivmaterjale Rootsist. Göte-
borgi Eesti Kooli asutamisest 
möödub tuleval aastal 50 aastat 
ja kavas on seminaritöös põhjal 
kujundada raamat Göteborgi 
Eesti Kooli juubeli tähistami-
seks.

Paljud kohtumised on aga 
võrdlemisi juhuslikud, kohates 
tuttavaid jalutades Tallinna va-
nalinnas või mõnel seminaril 
või kultuuriüritusel. Nii saab 
ka tööalaseid küsimusi lahen-

datud või arendatud ja iga kord 
saab informatsiooni edastada ja 
vastu võtta.

Augustis toimus Aho Rebase 
osavõtul huvitav üritus Krim-
mi Eestlaste Tugiseltsi esimehe 
Aare Hindremäe talus Kehtna 
vallas, kus pidulikult saadeti 
teele Rahvuskaaslaste pro-
grammi toetusega töötav Krim-
mi eestlaste eesti keele õpetaja 
Tiina Rekand. Ta läks tööle tei-
seks aastaks ja tema tegevusest 
möödunud õppeaasta jooksul 
eesti väljarändajate järglaste 
külades on ka Rahvuskaaslaste 
programmi toetusega tehtud 
film „Krimmi õpetaja“, mis esili-
nastub Tartus novembris.

Augusti viimasel nädalal vii-
bis Aho Rebas USA-s Lääneran-
niku Eesti Päevadel Seattles, 
kus ta pidas kaks ettekannet: 
„Eestlased välismaal ja Rahvus-
kaaslaste programmi sihid“ ja 
„Väliseestlaste rollist Eesti ise-
seisvuse taastamisel“ ja võttis 
osa paljudest toredatest üritus-
test, mh. ka LEP2009 ühendkoo-
ri lauljana.

Septembri lõpus võttis Rebas 
Haridus- ja teadusministeeriu-
mi esindajana osa ümarlauast 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi juu-

res, kus koos Seltsi praeguse 
esimehe Jaan Tamme ja endise 
esimehe Trivimi Vellistega aru-
tati silmapaistvate välismaal 
maetud eestlaste haudade ja 
elukohtade tähistamise jätka-
mist. Viiendal novembril on 
Aho Rebas kutsutud esinema 
Helsingi Ülikoolis ettekandega 
väliseestlastest ja oma tööst 
Tuglase Seltsi loengusarjas  
„Virolaisuus maanpaossa“.

Kuid töö juurde ei kuulu ainult 
suhtlemine ja reisimine. Sügisel 
on Rebas Rahvuskaaslaste pro-
grammi nõukogu nimel vastu 
võtnud ja administreerinud 23 
toetuste taotlust. Nende menet-
lemine nõuab ulatuslikku tege-
vust ja suhtlemist erinevate rii-
giametnikega peamiselt arvuti 
abil. Rahvuskaaslaste program-
mi nõukogu otsustega on sel 
aastal jagatud toetusi 76-le vä-
liseestlastega seotud projektile 
kokku ligi kuus miljonit krooni. 
Lisaks on Haridus- ja teadusmi-
nisteerium otse toetanud ees-
ti keele õpet väljaspool Eestit 
veelgi suuremate rahadega. 
Ka Kultuuriministeerium jagab 
omal algatusel toetusi väliseesti 
üritustele. 

Igal tööpäeval tuleb nõunikul 

vastata rohketele eposti kirja-
dele ja telefonikõnedele, mis 
puudutavad Rahvuskaaslaste 
programmi ja välismaal tegut-
sevaid eesti organisatsioone.  
Tihti on ka vaja täiendada vee-
bilehte ”Rahvuskaaslased vä-
lismaal” (www.eesti.ee/rahvus-
kaaslased) uudiste ja muu uue 
infoga. Värskeks ülesandeks on 
ka ÜEKN veebilehe (www.uekn.
org ) uuendamine ja haldamine. 
Rebasega saab otseühendust e-
posti aadressil: 
aho.rebas@hm.ee 
Palju energiat on Aho Rebas 

viimasel ajal pühendanud bus-
sireisi korraldamiseks Peter-
buri ja Levašovosse novembri 
keskel. Levašovo Memoriaal-
kalmistule on aastel 1937-38 
maetud 47.000 Stalini ja NKVD 
terrori ohvrit ja nende hulgas 
ka palju eestlasi. Seepärast on 
Levašovos maetud omakstele 
Eesti riigi poolt mitu aastat kor-
raldatud reise sinna. Võimalike 
reisijatega kontakteerumine 
ja terve reisi organiseerimine, 
seejuures järgides Venemaa 
keerulisi viisanõudeid, on olnud 
paras väljakutse.

Aho Rebas
ÜEKN Esindaja Eestis

ÜEKN esindaja Eestis Aho Rebas uues töökohas

Aho Rebas

Evelin Ilves osales Stockholmi Eesti 
lasteaia juubeliüritustel 

Evelin Ilves osales täna Stockholmi Eesti lasteaia 40. 
juubeli aktusel Stockholmi Peetri kirikus ja lasteaia aja-
loo kunstinäituse avamisel Eesti majas.

„Väikese lapsena võtame me kõige kergemini omaks 
uut informatsiooni ja uusi keeli. See ongi olnud läbi 
nende aastate Stockholmi Eesti lasteaia missioon ‒ tut-
vustada ja elus hoida meie keelt ja kultuuri. Ilma keele 
ja selle arendamiseta on väga raske säilitada kultuuri, ja 
esimene ja ainuõige samm on alustada väikestest las-
test,“ lausus Evelin Ilves Stockholmi Eesti lasteaia peret 
ja kõiki eestluse hoidjaid Rootsis tänades.

Tutvudes lasteaiaga sõnas Evelin Ilves „Mul on hea 
meel, et Teie lasteaed hoolitseb vaimutoidu kõrval ka 
laste tervisliku toitumise eest,  nii näiteks pakutakse 
magustoitu vaid kord nädalas.“

Evelin Ilves kinkis lasteaiale Ilon Wiklandi pildi “Lusta-
kas jalutuskäik Tallinnas” reproduktsiooni.

Evelin Ilves külastas ka rahvusvahelist leivafestivali 
Rootsi Ajaloomuuseumis, kus oma väljapanekuga osa-
leb ka Eesti. 

Vabariigi Presidendi Kantselei 
avalike suhete osakond

24.10.2009

Lähem informatsioon Stockholmi Eesti lasteaiast: 
www.lasteaed.se 

Evelin Ilves
Foto: Andres Putting (Delfi.ee)
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LühiuudisedLühiuudisedLühiuudisedLühiuudised
❖ Läti president Valdis Zatlers 
kutsus laupäeval Riias toimunud 
konverentsil USA-d tugevdama 
koostööd NATO ja Euroopa Liidu 
vahel, mis aitaks kindlustada nii 
Euroopa sõjalist kui majandus-
likku julgeolekut. 
❖ Tänavu augustis oli Eesti kau-
bavahetuse puudujääk 1,6 miljar-
dit krooni, samas oli kaubavahe-
tuse bilanss positiivne ehk eksport 
suurem kui import viie peamise 
sihtriigiga, teatas statistikaamet. 
❖  Reformierkond tõusis oktoob- 
ris kõige populaarsemaks par-
teiks, edastades napilt Kesk-
erakonda, selgub rahvusring-
häälingu (ERR) tellitud Emori 
uuringust. 
❖ Esmaspäeval haigekassa nõuko-
gus esimese lugemise läbinud 
2010. aasta ravikindlustuseelar-
vesse on arvestatud tervishoiu-
teenuste piirhindade langus kuus 
protsenti ning uued hinnad kehti-
vad järgmise aasta lõpuni. 
❖ Valitsus otsustas neljapäeval 
ühendada migratsioonifondi ja 
integratsiooni sihtasutuse. 
Siseminister Marko Pomerantsi 
sõnul tekib kahe asutuse ühen-
damisel terviklik organisatsioon, 
kus rände- ja integratsioonia-
lased küsimused saavad vastuse 
ühest kohast. 
❖ Eesti tööandjate keskliidu 
teatel on liitumine eurotsooniga 
muutumas tõenäoliseks, kuna 
valitsus on jõuliselt kärpimas 
avaliku sektori kulutusi ning al-
gatamas struktuurseid reforme. 
❖ Riigikogu võttis teisipäeval 
pärast Läänemerre kavandatava 
gaasijuhtmega seotud keskkon-
nariskide arutamist vastu aval-
duse, kus avaldab Nord Streami 
võimalike keskkonnamõjude 
pärast tõsist muret ning kutsub 
Läänemere-äärseid riike juhtme 
poolt- ja vastuargumente hooli-
kalt kaaluma. 
❖ President Toomas Hendrik 
Ilves kuulutas teisipäeval välja 
seaduse, mis karmistab riigi-
vastaste süütegude eest ette 
nähtud karistusi. 
❖ Eesti Panga selgitusel ei erine 
Rahvusvahelise Valuutafondi 
(IMF) hinnang Eesti valitsussek-
tori tuleva aasta eelarvepuudu-
jäägile keskpanga omast palju, 
kuigi IMF-i järgi ületab puudu-
jääk kolme protsendi piiri. 
❖ Laevanduskontserni Tallink 
Grupi augustis lõppenud neljan-
da kvartali kasum ületas tuge-
valt LHV panga ootusi. 
❖ Hiina asepeaministri visiidi 
raames saabub pühapäeval Ees-
tisse 35 Hiina ettevõtte ja orga-
nisatsiooni esindajatest koosnev 
äridelegatsioon ning esmaspä-
eval toimub Tallinnas Hiina-Eesti 
ärifoorum. 
❖ Rahandusministeerium nime-
tab Eesti Rahva Muuseumi riigi-
poolset kaasrahastamist prob-
leemseks, kirjutab Eesti Päevaleht. 
Ministeerium viitab ohule, et kui 
ei saada selgust, kust võtab kul-
tuuriministeerium järgneva kol-
me-nelja aasta jooksul muuseumi 
ehituse kaasrahastamiseks vajali-
kud pool miljardit krooni, on ohus 
teine pool rahast ehk pool miljar-
dit krooni euroraha.

(Allikas: BNS, 24.10.-27.10)

❖ Tööstusettevõtete toodang 
oli septembris 30 protsenti 
väiksem kui mullu, teatas statis-
tikaamet. 
❖ Sajad Soome paremat elu ot-
sima läinud eestlased sõltuvad 
nüüd toimetulekutoetustest, 
kirjutab Helsingin Sanomat. 
❖ Põhjamaade finantskontser-
ni kuuluva Nordea Pank Eesti 
üheksa kuu kasumiks kujunes 
86,1 miljonit krooni. 
❖ Riigikogu võttis neljapäeval 
vastu tulumaksuseaduse muu-
datused, mis kaotavad õppelae-
nu intresside ning ametiühingu 
sisseastumis- ja liikmemaksude 
tulumaksuvabastuse.
❖ Tallinnas Toompeal Stenbocki 
maja ees neljapäeva hommikul 
alanud meeleavaldusele kogu-
nes 35-40 meditsiinitöötajat, 
kellest paljud kannavad arsti-
maske ja valgeid kitleid.
❖ Valitsus kiitis neljapäeval 
heaks ja saatis riigikogusse 
arutamiseks välisteenistuse 
seaduse eelnõu, mis jätab ära 
hüvitise teise riiki asumise 
eest ning vähendab diplomaa-
di abikaasale makstavat tasu.
❖ Saksamaal Leipzigis tuli 
esmaesitusele helilooja Arvo 
Pärdi kaasaegsesse klassikasse 
kuuluv neljas sümfoonia, mis 
on pühendatud Venemaal van-
gis istuvale suurärimehele Mih-
hail Hodorkovskile. 
❖ Parlament võttis vastu seadu-
semuudatuse, mis kaotab ame-
tist lahkunud riigiametnikele 
seni kehtinud piirangu ja lubab 
näiteks Pärnu praegusel maava-
nemal Toomas Kivimäel saada 
Pärnu linnapeaks. 
❖ Valitsus otsustas vähendada 
haigekassa tervishoiuteenuste 
piirhindu kuue protsendi võrra. 
❖ Töötukassa registreeris 22.-29. 
oktoobrini 2264 uut töötut.
❖ Vastakaid arvamusi tekitanud 
Eesti Rahvusliku Sõltumatuse 
Partei (ERSP) taasasutamine toi-
mub 7. novembril Tallinnas, kus 
koguneb ERSP asutav suurkogu. 
❖ Eesti Rahvusringhäälingu 
(ERR) juhatus otsustas kärpida 
kulude kokkuhoiuks töötajate 
palku alates järgmise aasta 1. jaa-
nuarist kuni kümme protsenti. 
❖ Mõjuka briti majandusajakirja 
The Economist hinnangul on Ees-
ti olukord võrreldes teiste Balti rii- 
kidega erinev ning plaan minna 
2011. aastal üle eurole teostatav.
❖ Brüsselis toimuval Euroopa 
ülemkogul kiitsid Euroopa Liidu 
riigijuhid heaks Läänemere stra-
teegia, mille algatasid Euroopa 
Parlamendi saadikutena nüüdne 
Eesti president Toomas Hend- 
rik Ilves ja Soome välisminister 
Alexander Stubb. 
❖ Eesti Energia aprillis alanud 
majandusaasta esimese poolaas-
ta äritulud olid 4,546 miljardit 
krooni, kontserni ärikasumiks ku-
junes 734 miljonit krooni ja pu-
haskasumiks 259 miljonit krooni. 
❖ Tallinna börs tegi reedel põrke 
kolmapäevasele tasemele, mõju 
avaldasid muude turgude posi-
tiivsed meeleolud. Indeks OMXT 
tõusis 1,36 protsenti 414,34 
punktini. Kokku oli 224 tehingu 
käive 17,6 miljonit krooni. 

(Allikas: BNS, 28.10-30.10)

Aaviksoo arutas kohtumistel 
USA-s NATO tulevikku

USA-s visiidil viibiv kaitseminister Jaak Aaviksoo 
arutas Kongressi ja Senati mõjukate liikmetega 
kahe riigi vahelisi suhteid ning NATO tulevikku. 

Aaviksoo kohtus neljapäeval Esindajatekoja liikme 
John Shimkusega ning senaatorite John McCaini ja 
Joseph Liebermaniga, kohtumiste põhiteemadeks 
olid kahe riigi vahelised suhted, NATO strateegili-
se kontseptsiooni uuendamine ning Eesti ja USA 
ühised prioriteedid, teatas kaitseministeerium. 

Aaviksoo märkis, et uus kontseptsioon peab 
põhinema baasväärtustel - Washingtoni leppel ja 
kollektiivkaitsel. “Mul on hea meel tõdeda, et meil 
Ameerika seadusandjatega selles küsimuses ja-
gatud arusaam,” märkis kaitseminister. 

Aaviksoo sõnul on USA sõjalis-poliitiline kohalolek 
ja nähtavus Euroopas jätkuvalt oluline. “See taaskin-
nitab meie tugevat suhet, mille vundamendiks on 
USA poolt tehtud pingutused Kesk- ja Ida-Euroopa 
ning Balti riikide vabanemiseks ja hilisemaks integ-
reerimise lääne julgeolekuarhitektuuri,” ütles ta. 

Kohtumistel arutati ka Afganistani missiooni 
tulevikku. Aaviksoo sõnul tuleb missiooni edasise 
käigu osas otsustada, millised on ühised edukritee-
riumid, nende saavutamiseks vajalik strateegia ja 
millist ressurssi strateegia vajab. 

“Afganistanis on NATO kollektiivkaitse tegelik 
rindejoon. Afganistani strateegia osas on praeguse 
USA administratsiooni juhtimisel tehtud suur töö 
ning olen kindel, et lähiajal langetatakse otsused, 
mis võimaldavad NATO-l saavutada seatud ees-
märgid,” sõnas Aaviksoo. 

Reedel esineb Aaviksoo kõnega USA kaitseüli-
koolis toimuval küberkaitseteemalisel konverent-
sil ning esmaspäeval esineb ta avakõnega George 
Washingtoni ülikoolis toimuval küberheidutuse-
teemalisel sümpoosionil. 

Teisipäeval kohtub Aaviksoo USA kaitseminist-
ri Robert Gatesiga, kellega arutatakse peamiselt 
NATO nähtavuse ja tulevikuga ning Eesti ja USA 
vahelise sõjalise koostööga seotud küsimusi. 

BNS, 30.10

Paet: Euroopa Liidu välisteenistus 
tugevdab Euroopa välispoliitikat

Välisminister Urmas Paet osales neljapäeval, 29. 
oktoobril Euroopa Ülemkogu istungil Brüsselis, kus 
välisministrid arutasid Euroopa Liidu välispoliitili-
se tegevuse tõhustamist ning seoses sellega olid 
kõne all ka Euroopa välisteenistusega seonduvad 
küsimused.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid arutasid, kuidas 
muuta Euroopa Liit globaalselt mõjukamaks. Välis-
minister Urmas Paeti sõnul peavad Euroopa Liidu liik- 
mesriigid enam tajuma ühist vastutust Euroopa ja 
laiema rahvusvahelise julgeoleku eest ning arvesta-
ma Euroopa Liidu strateegiliste huvidega. „Euroo-
pa Liidu tugevus seisneb olemasolevate poliitikate 
ja koostöövormide mitmekesisuses,“ märkis Paet. 
„Selleks, et olla rahvusvaheliselt tulemuslikum, 
peab ühise välis- ja julgeolekupoliitika paremini 
seostama näiteks kliima- ja energiapoliitikaga, ka 
sise- ja justiitsküsimustega,“ lisas Paet.  

Euroopa Liidu välisministrite hinnangul aitab Eu-
roopa Liidu sidusamale välissuhtlusele kaasa Lissa-
boni lepingus ettenähtud loodav Euroopa välistee-
nistus, mille peatset käivitumist loodetakse. 

„Välisteenistuse funktsioonide hulgas peaks muu- 
hulgas olema konsulaarkaitse ja välisteenistuse 
personalivalikul tagatud geograafiline tasakaal,“ 
täpsustas Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul 
aitab Euroopa välisteenistus suurendada Euroo-
pa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ühtsust ning 
samas kindlustab Euroopa Liidu muude välistege-
vuste parema koordineerimise. 

Marika Post, Eesti ELi esinduse pressiesindaja
Välisministeeriumi pressitallitus

30. oktoober 2009  

Ansip: Eesti panustab kliima-
küsimustes võimete piires

Euroopa Ülemkogu kohtumisel saavutasid valit- 
susjuhid ja riigipead reedel kompromissi Euroopa 
Liidu ühispositsioonis kliimategevuste rahasta-
misel, peaminister Andrus Ansipi sõnul on Eesti 
valmis panustama oma võimete piires. 

Kokkulepe võimaldab valitsuse pressiesindaja 
teatel ühendusel esitada oma seisukohad detsemb- 
ris toimuval Kopenhaageni kliimakonverentsil. 

“Euroopa Liit leppis kokku ühises mandaadis, 
mis on heaks läbirääkimiste positsiooniks teiste 
riikidega. Arutelud kindlasti jätkuvad ning seis-
ukohti täpsustatakse vahetult enne rahvusvahe-
liste läbirääkimiste algust,” sõnas Ansip.  Tema 
sõnul on Eesti valmis panustama kliimamuutuste 
mõju lee-vendamisse ja nendega kohanemisse 
oma võimete piires. 

Euroopa Liidu sisestel läbirääkimistel on suu-
rimat tähelepanu pälvinud rahalise koormuse 
jagamine liidu sees. Tänasel kohtumisel jõuti kok-
kuleppele, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid pa-
nustavad vastavalt oma võimalustele, arvestades 
nende maksevõimega. 

Euroopa Liit on ühepoolselt võtnud siduva ko-
hustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitko-
guseid 20 protsenti aastaks 2020 ning soovib 
kõiki maailma riike hõlmavat ambitsioonikat klii-
makokkulepet. 

Kliimakokkuleppe saavutamise juures on oluli-
ne, et kõik riigid näitaksid üles valmisolekut võtta 
kohustusi saastetaseme vähendamiseks ja kõige 
vaesemate riikide toetamiseks siduvate kokku-
lepete täitmisel. 

BNS, 30.10

President Toomas Hendrik Ilvese 
kommentaar Euroopa Liidu riigi-
juhtide otsusele kiita ülemkogul 
heaks Läänemere strateegia 

“Ma tervitan täna Brüsselis toimuval ülemkogul 
Euroopa Liidu riigijuhtide poolt tehtud otsust kiita 
heaks Läänemere strateegia. See on algatus, mis 
sai alguse viis aastat tagasi minu raportist Euroo-
pa Parlamendi Balti sõprade grupile, ja mis kasvas 
edasi Euroopa Parlamendi raportiks, mille viis vas-
tuvõtmiseni kaks aastat hiljem Alexander Stubb. 
Nüüd on sellest saanud Euroopa Liidu ametlik 
makro-regionaalne strateegia.

Läänemere strateegia on suunatud eeskätt neile 
ühenduse liikmesriikidele, kes on huvitatud tuge-
vamate ja senisest avatumate sidemete loomisest 
Euroopa Liidu Läänemere piirkonnas.

Nüüd sõltub meist, Läänemere maadest, millise 
sisu me sellele strateegiale anname. Mina näen siin 
kolme suuremat eesmärki.

Esiteks, Läänemere kvaliteedi parandamine. Just 
keskkond on üks Läänemere strateegia teemadest, 
mida tuleb laiendada kõikidele asjassepuutuvatele 
maadele, kaasa arvatud neile, kelle territooriumil 
asuvad jõed Läänemerre suubuvad.

Teiseks, soov maksimaalselt ära kasutada, aren-
dada ja suurendada Euroopa Liidu nelja vabadust 
‒ inimeste, tööjõu, kapitali ja teenuste vaba liiku-
mist regioonis. Selleks saame ja peame sõlmima 
kokkuleppe, mille tulemuseks on nelja vabaduse 
osas tänaseni kehtivate teisejärguliste takistuste 
kõrvaldamine.

Kolmandaks, uute sünergiate ja koostöövormide 
loomine. Kui soovime, et meie ülikoolid, teadlased 
ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ellu 
jääksid ning oleksid edukad ka globaliseerunud 
maailmas, kus me peame konkureerima Hiina, In-
dia ja Ameerika Ühendriikidega, tuleb meil teha 
senisest efektiivsemat koostööd. Meil peab jätku-
ma julgust vältida dubleerivaid tegevusi ning aida-
ta kaasa kompetentsikeskuste loomisele.

Euroopa Liidu Läänemere strateegia annab Lää-
nemere-äärsetele riikidele võimaluse ohjad enda 
kätte haarata.  Keskendugem ühiselt sellele või-
malusele ning leidkem endas tahet tänini kehtiva-
te poliitiliste takistuste kõrvaldamiseks.”

Kaidi Aher
presidendi kantselei avalike suhete osakond

Tallinnas, 30. oktoobril 2009
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members who have worked very 
hard to bring you today’s fest. 
The items on exhibition and for 
sale represent a year’s work by 
most of us. To make the party 
comfortably pleasant, there are 
our Estonian open sandwiches 
(our tradition again), kohupiima 
kook, kapsapirukad and much 
more.

We will be entertained by 
both Australian and Estonian 
music.

First off little Sandra, with 
Kristjan and Steven will present 
a new musical item that they 
have been learning.

Then Lõke will delight us with 
four songs:

 Pill oll’helle
 Tuulevaik sel ööl
 Viljandi paadimees
 Saaremaa valss
You will find the song-sheets 

for the last two songs on the ta-
bles. Please join in.

There will then be a short 
declamation, followed by Vir-
malised who will get our feet 
tapping. 

Eat, drink and be merry, buy 
your Christmas gifts from us and 
win many prizes in our loterii. 
Pidu hakkab!

algus esilehel

Käsitöö Reis Eestisse, 2010
To all those people who are still a little unsure whether they 

can or will take a craft and art-inspired tour of Estonia next May, 
here is the first draft of our activities, which should whet your 
apetite and curiosity.

This is a draft only, as many Craft Unions and Guilds have not 
yet begun to plan their activities for next year. Festivals such as 
the Vanalinna Päevad in Tallinn have been set for 6th to 12th 
June. The Tartu Festival is on the weekend of 6th and 7th June. 
But these are the only markets and festivals that are definite. 
Thus, until further notice, this is DRAFT #ONE.

Departure is on Monday, 31st May from Sydney, on British 
Airways to Bangkok. There we change to Finnair to Helsinki and 
Tallinn. We arrive in Tallinn at 8am, leaving the morning for set-
tling in and resting. The afternoon will be spent exploring the 
treasures of KUMU, the new art museum in Kadriorg. For those 
with theatrical interests and energy, we will organise a visit to 
either a concert,opera or ballet. Dinner at a local Vanalinn res-
taurant.
Day 2 will take us to Haapsalu, its Haapsalu rätik muuseum and 

workshops. Then to Muhu and Saaremaa, visiting the museum 
and handicraft museums as well as the Blacksmiths workshop. 
Overnight in Loona manor, Vilsandi National Park.
Day 3 we are still in Saaremaa, visiting Miku forest Park, a milk 

sheep farm, watching feltin, dyeing yarn with herbs and mush-
rooms, as well as spinning and knitting. Overnight either in 
Saaremaa or Pärnu.
Day 4 Pärnu handicraft guild, workshops and seminar. Drive to 

Viljandi, visit to Viljandi Culture Academy and Heimtali museum 
(Anu Raud is a very famous Eesti artist. Drive to and overnight in 
Setomaa.
Day 5 Setomaa tour and visit to Metsamoori Perepark. We will 

meet Seto craftsmen and women in a local museum and work 
with them. Overnight in Põlva or nearby.
Day 6 and 7: Tartu. These are the festival days. We visit the Ees-

ti Rahva Muuseum and the Antonius Guild and an optional tour 
of Tartu. The evening can also be taken with a visit to the theatre. 
There will be plenty of free time in Tartu to visit the markets and 
craftspeople.
Day 8 we visit one of the old fishing villages which have been 

turned into artists colonies. then toPalmse Manor, centre of La-
hemaa National Park., followed by the drive to Tallinn to enjoy 
the Medieval Days. A visit to Kateriina Guild to meet the masters, 
workshop with them and learn new skills.
Days 9 to 13 at present are earmarked for Tallinn and its festi-

val. It could be a time for meeting up with relatives and friends 
who might otherwise be upset at being ignored. We will certainly 
fill the time with further visits, once we have more information.

Külliki Poole

Sydney Eesti Rahvatantsurühm

V irmalised
pühitseb oma nime  

40. aastapäeva
piduliku õhtusöögiga

laup. 21. novembril 2009.a. 
algusega kell 18.00
Sydney Eesti Majas

pileti hind $ 30, ettetellimisega kuni 
14. november

osavõtust teatada:  
tiina.alvre@optusnet.com.au

tel. Madis Alvre 0418 484 769
Tsekid kirjutada nimele ”Virmalised” ja 

saata posti teel aadressile: 
241 Midson Road, Epping NSW 2121

Kõik on teretulnud!

prof. Peeter Järvelaid
Kihelkondade piiride 
tähistamisest

Võib öelda, et 15. aprillil 2009 
algas Eestis kihelkondade pii-
ride tähistamise kampaania. 
Seoses Eesti Rahva Muuseumi 
(ERM) 100. sünnipäevaga mär-
giti Luunja sillal Võnnu ja Tartu-
Maarja kihelkonna piir. Esimese 
kihelkonna piirimärgi avamisel 
osales ka Eesti Vabariigi pre-
sident Toomas Hendrik Ilves. 
Laiuse kihelkond oli sel üritusel 
esindatud oma rahvatantsijate 
ja teadmisega, et ERMi üks asu-
tajaid oli ka Laiuse kauaaegne 
kirikuõpetaja Johan Kõpp.

Nüüd, kus majandus- ja kom-
munikatsiooniministeerium 
pidi leidma võimaluse jätkata 
ka teiste Eesti kihelkondade 
piiride tähistamist nimesiltide-
ga, on aeg, et järgmisena saaks 
tähistatud Laiuse kihelkonna 
piirid. Miks?

Sest Eesti kohaliku omavalit-
suse lugu on seotud erinevate 
identiteetidega. Inimene tahab 
määratleda oma ümbrust mõis-
tetega „oma“ ja „võõram“ (kau-
gem). Seega algavad meie mää-
ratlused oma kodust (talust), 
laienevad külale (ka naaberkü-
lale), vallale ja siis kihelkonnale, 
kuni jõutakse maakonnani ja 
selle alani, mis meile armas ja 
asub Peipsi järve ja Läänemere 
vahel.

Piiride tõmbamine on ikka õn-
nestunud siis, kui need on kokku 
langenud inimeste sisetunne-
tega. Kindla identiteedi juurde 
kuulub ka omaks loetava piir-

konna ajaloo tundmine nii oma 
pere kui laiemal tasandil. Laiuse 
kihelkond oli tänu Johan Kõpu-
le Eesti kihelkondade seas erili-
ne, sest tal oli juba 1937. aastast 
ka väga soliidne ajalugu.

Laiusel oli põhjust rõõmusta-
da 23. augustil 2009 ja ühtlasi 
meenutada 15. veebruaril 1938. 
sealses seltsimajas toimunud 
Johan Kõpu raamatule „Laiuse 
kihelkonna ajalugu“ pühen-
datud austamisõhtut. Seda 
suursündmust oli tähistama ko-
gunenud üle 300 inimese, laul-
sid koorid ja mängis puhkpilli-
orkester. Peeti kõnesid, söödi ja 
joodi. Johan Kõpule anti üle au-
aadress. Nüüd, enam kui 70 aas-
tat hiljem tuldi Laiusele tähista-
ma J. Kõpu „Laiuse kihelkonna 
ajaloo“ kordustrüki ilmumist. 
Laiuse rahvas alustab asjadega 
õigest otsast, kihelkonna iden-
titeet on lahutamatult seotud 
kihelkonna ajaloo tundmisega. 
Seetõttu on J. Kõpu teos vääri-
kaks lisaks meie lugemislaual.
Lokaalsest ja globaalsest 
ajaloopildist

Tartu Ülikooli (TÜ) Eesti ajaloo 
professori Tiit Rosenbergi arva-
tes on J. Kõpu „Laiuse kihelkon-
na ajalugu“ meie historiograa-
fia lokaalajaloo alal tänini üks 
tippteoseid. Kuigi Kõpp oma 
eessõnas teosele mainib, et 
tema töö on selles vallas esime-
ne, tegi prof. Rosenberg 2000.
a. teosele mõningaid historio- 
graafilisi täpsustusi, mis lubavad 
näha ka neid, kes paralleelselt J. 
Kõpuga töötasid kihelkondade 
ajalugude koostamise kallal. 
Siiski on Kõpu „Laiuse kihelkon-
na ajalugu“ kapitaalne uurimus, 
millele on raske midagi võrrel-
davat vastu panna. Seda enam, 
et vähestel tollastel kihelkonna 
ajaloo uurijatel õnnestus oma 
uuringud enne II maailmasõja 
puhkemist valmis saada, nende 
raamatuna avaldamisest rääki-
mata. T. Rosenberg mainib näi-
teks usuteadlast Johannes Hiie- 
metsa, kes pühendus Torma 
kihelkonna ajaloo uurimisele ja 
kaitses sel teemal TÜs 1933.a. 
magistritöö.

Enne II maailmasõda valmis 
näiteks ka Hugo Rebase Rannu 
kihelkonna ajaloo ülevaade. 
Jääme ootama aega, mil meie 
raamaturiiulitel oleksid reas 
kõigi Eesti kihelkondade soliid-
sed ajalooköited.
Johan Kõpp ja Eesti rahvus-
liku professionaalse ajaloo-
teaduse sünnilugu

J. Kõpp oli mitmel alal meie 
haritlaskonnas üheks teeraja-
jaks. Laiuse kirikuõpetajana sai 
temast 1916. a. esimene eesti 
(esmalt erakorraline) professor 
TÜs; 1919.a. aga juba Eesti Va-
bariigi Tartu Ülikooli praktilise 
usuteaduse professor ja esime-
ne eestlasest usuteaduskonna 

dekaan. J. Kõpu kujunemisele 
ajaloolaseks avaldas kindlasti 
mõju TÜ usuteaduse prof. Kva-
cala, kuid viimasest enam siiski 
kolleeg Villem Reiman. Nii Kõpu 
kui Reimani ajaloouurimuslik 
tegevus leidis tsaariajal raamis-
tiku kolmes seltsis tegutsedes 
(Õpetatud Eesti Selts, Eesti Üli- 
õpilaste Selts ja Eesti Kirjandu-
se Selts). Reimanil oli ka oluline 
roll mitte ainult rahvusliku liiku-
mise tegelase ja vaimulikuna, 
vaid ka harrastusajaloolasena. 
Nii kirjutas ta esimese teadus-
liku hõnguga ülevaate Eesti 
ajaloost, kus populariseeris ka 
mitmeid siiani püsinud idea-
liseeritud müüte, sh nt. „vana 
hea rootsi aja“ kuvand. Ta te-
geles ka perekonnaloo uurimi-
sega, viies sellegi (koos Martin 
Lipuga) teaduslikule tasemele, 
ning kirjutas mitmete ärkamis-
aegsete tegelaste elulood.

Ajaloolasena kuulus J. Kõpp 
põlvkonda, millele pani aluse 
Jakob Hurt ning kuhu kuulusid 
Villem Reiman, Martin Lipp, 
Matthias Johann Eisen, Mihkel 
Kampmann (Kampmaa) ja Olaf 
Sild. J. Kõpp uuris ajaloolasena 
Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalugu 
(avaldades I osa 1925). Ta kir-
jutas palju kohalikust kiriku- ja 
haridusajaloost maakondade 
kaupa: Tartu-, Võru-, Setu- ja 
Pärnumaast, tegeldes siiski 
peamiselt Laiuse kihelkonna 
ajaloo uurimisega. Pikaajalise 
töö tulemusena ilmuski 1937. 
a. „Laiuse kihelkonna ajaluagu“, 
mis on oma mahult siiani üks  
lokaalajaloo tippteoseid.

Johan Kõpu pühendumus 
Laiuse kihelkonna ning eriti 
selle kiriku- ja kooliolude uuri-
misele, oli seotud kindlasti ka 
sügavamate tunnetega selle 
kandi inimeste vastu.

Kõpp leidis oma uurimuseks 
originaalmaterjali Laiuse kiri-
kuarhiivist, kuhu Heinrich Ge-
org von Jannau oli omal ajal 
kogunud informatsiooni 1830. 
aastate kooliolude kohta kogu 
Lõuna- Eestis.

Eesti Elu, 04.09

Johan Kõpust ja kihelkonnaidentiteedist

Tänukiri
SA Tartu Ülikooli Kliinikum annab tänuga teada, et  

oleme saanud kätte pr Leonore Linholmi pärandi. Selle abil 
toetati südamehaigete diagnostika arendamist Tartu Ülikooli  
Kliinikumis.

23.10.2009
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HELLE LUKS ja PIIA KALLAS 
on koos rannavõrkpalli mängi- 
nud juba aastaid. Nüüd Sydney 
maailmamängudel jäid nad 
rannavõrkpallis jagama viien- 
dat kuni kaheksandat kohta, 
paare oli kokku võistlemas 19. 
Sydney Eesti Majas sportlaste 

vastuvõtul Helle Luksiga vestel-
des selgus, et naised jäid oma 
tulemusega siiski rahule, kuigi 
2002. aastal Melbourne’is maa-
ilmamängudel võisteldes said 
nad paarismängus pronksme-
dali. Tookord mängiti ka koos 
teise Eesti paariga nelikuid, 
ning siis võideti kuldmedal. 
“Eesti võitis Brasiiliat, see oli 
kõva sõna tookord,” rõõmustas 
Helle veel praegugi.
Sydneys toimus rannavõrk-

pall Maroubra rannas. Helle sõ-
nul valitses seal tore õhkkond, 
kus olid rõõmsad inimesed 
koos, kes nautisid spordi tege-
mist. Ehkki ilmad ei olnud just 
ootuspäraselt suvised, pidas 
Helle siinseid ilmastikutingi-
musi rannavõrkpalli mängimi-
seks ideaalseks: “Meie jaoks oli 
see nagu tüüpiline Eesti suvi. 
Temperatuur oli sobiv ja ilus 
päiksepaisteline ilm, natuke 

Austraalia orienteerumisrajad pole eestlasele harjumuspärased

Orienteerujad Tartust ‒  
abielupaar JANA KINK ja MEELIS 
ZIMMERMANN olid Austraalias 
esimest korda. 

Nad on käinud  veteranide 
orienteerumise maailmameist-
rivõistlustel juba 4-5 aastat ja 
nüüd tekkis hea võimalus tulla 
Sydneys toimuvatele maailma-
mängudele. 

Meelis jäi oma tulemusega 
orienteerumise pikal rajal esi-
mese kolmekümne seas rahule. 
Kuid Jana oli oma kolmeteist- 
kümnenda koha üle natuke pet-
tunud, sest tema lootused olid 
esimese kolme seas olla. 

Orienteerumisvõistlused toi-
musid erinevatel radadel, seal-
hulgas toimus ka sprint, mis 
jõudis linna vahele. 

“Oli keeruline maastik ja ma 
ei saanud puhtalt orienteeru-
mistehniliselt hakkama,” kirjel-
das Jana tegureid, mille nahka 
esikolmikukoht läks. Rada oli 
kivine ja kaljune ning sellega ei 
saanud ta omal sõnul hästi hak-
kama.

Meelise ja Jana sõnul oli siiski 
põnev täiesti teistsuguses met-
sas joosta, ning võistluse ajal 

nägi isegi känguruid üle raja 
hüppamas. 

Kuid finaalipäeval Wollemi 
rahvuspargis oli tõsiselt raske 
maastik ‒ kõrgete tõusudega 
ning jõeorg oli hästi kivine.

Seepeale tundsin muidugi 
huvi, kas orienteerumisrajal 
on kerge vigastusi saada. Jana 
sõnul juhtub tõsiseid vigastusi 
siiski väga harva, tuleb vaid osa-
ta ennast hoida. Aga tihtipeale 
arvatakse vastupidist, sest joos- 
takse ju kivide ja kaljude peal 
ning risuses metsas. 

Jana ja Meelis ei kartnud ka 
mürgiseid madusid ja ämblikke. 
Meelis viskas nalja: “Me jookse-

me nii kiiresti, et maod ei saa 
meid kätte!”

Meelisel ja Janal on plaa-
nis enne koju naasmist veel 
Austraalias pisut ringi vaada-
ta ‒ veeta aega ookeani ääres 
ning külastada ka Ulurud keset 
Austraaliat. 

Suviti jätkavad nad Eestis 
korraldatavatel orienteerumis-
võistlustel osalemist, kuid suuri 
eesmärke enam ei ole:  “Rohkem 
vaatame, kuidas lapsed jookse-
vad!” Nende lapsed tegelevad 
samuti orienteerumisega,  ning 
on 14-16-aastaste seas Eesti 
noortekoondise tasemel.

Katre Ulmas

Sydney maailmamängudele saabus Eestist kokku üle 20 orienteeruja. Medalit küll ei tulnud,  
kuid parim koht oli viies-kuues. Sellegipoolest nautisid osalejad nii võistlemist kui ka kogu reisi 
Austraaliasse. 
Orienteerujate hulgas oli neid, kes on maailmamängudest osa võtnud juba kolm korda, sealhul-

gas ka 2002. aastal Melbourne’is. 

Orienteerujate grupi koordi-
naator MATI POOM (fotol) ütles, 
et orienteerumisrajad olid siin 
tõsised, ning mida rohkem fi-
naali poole, seda keerulisemaks 
rajad läksid. 

“Eestis taolist maastikku ei 
ole, nagu Sinimägedes meid 
ees ootas,” tõdes Mati Poom. 
“Siinne maastik on meie omast 
eelkõige selle poolest erinev, 
et kõrguste vahed on suured. 
Kui meie Suur Munamägi on 
pisut üle 300 m merepinnast, 
siis nüüd võistlesime 1000 m 
kõrgusel üle merepinna. Samuti 
ei ole Eestis kaljusid ‒ siin olid 
aga kaljud domineerivad. Ja väga suured kaljud seejuures. See ei 
ole meile harjumuspärane,” tutvustas Mati Poom võistlustingimusi 
lähemalt.

Kui teised Eestist tulnud sportlased pidid ekskursiooni Sinimäge-
desse omal käel ette võtma, siis nägid orienteerujad sealsed vaa-
tamisväärsused lausa võistlemise ajal ära. Mati Poom ütles väikese 
irooniaga, et Sinimäed tundusid nagu rohkem Siber olevat selle 
külma ilma tõttu, mis neid seal vastu võttis. Seetõttu sõitsid nad 
puhkepäeval Sydneysse tagasi ja käisid rannas ‒ Palm Beach’il päi-
kest võtmas. Ja selgus, et see oli kõige ilusam päev reisi juures. Eks 
võeti ju sõit Austraaliasse ette ikkagi eelkõige soojuse pärast.

Orienteerujaid ootavad nüüd ees iga-aastased veteranide orien-
teerumise maailmameistrivõistlused, mis toimuvad järgmisel aas-
tal Šveitsis. Eestlased on nendel võistlustel Mati Poomi sõnul alati 
äärmiselt aktiivsed olnud.

Orienteerujad Meelis Zimmermann ja Jana Kink leidsid, et on põnev 
täiesti teistsuguses metsas joosta. Foto: Indrek Ulmas

Rannavõrkpallurid nautisid Maroubra rannas  
toredat õhkkonda ja spordi tegemist

   Helle Luks ja Piia Kallas Maroubra rannas rannavõrkpalli mängimas. Foto: Jaan Kallas

tuult. Kuid liiv 
oli väga paks, 
päris raske oli.”
Kui Helle ja 

Piia 2002. aas-
tal Melbourne’is 
võistlemas käi-
sid, siis tundsid 
nad kurvastust, 
et ei saanud 
oma positiiv-
seid emotsioo-
ne ja elamusi 
kohapeal abi-
kaasadega jaga-
da. Seekord olid 
Hellel ja Piial 
ka abikaasad 
toetajatena kaa-
sas, ning Helle 
oli selle üle väga 
õnnelik.
Kaasaelajaid 

oli teisigi. “Südame tegi soo-
jaks, et üks Eesti härrasmees oli 
tulnud Melbourne’ist kohale 
meid kannustama. Tema elas 
juba 2002. aastal meie mängu-
le kaasa,” rõõmustas Helle.
Eestis mängivad Helle ja Piia 

suviti rannavõrkpalli veterani-
de sarjas. Suve jooksul toimub 
4-5 turniiri. Spordi tegemine 

on Helle sõnul ”sellises vanuses 
juba selline harrastussport, kus 
tunned rõõmu sellest, mida sa 
teed. See on hea motivatsioon 
ennast liigutada ja olla aktiivne. 
Nüüd on juba järg laste käes.”
Hellel on neli last - tema 

noorem tütar sai võrkpallisti-
pendiumi ja õpib praegu USAs 
Arkansase ülikoolis teisel kur-

susel ja mängib võrkpalli ka. 

Helle võtab jutu kokku: «Te-
gelikult näitab see, et tänu 
spordile on noortel rohkem 
võimalusi, et näha maailma ja 
saada hea haridus ning loode-
tavasti tulla kunagi Eestisse ta-
gasi ka!»

Katre Ulmas

Haapsalus avas 
uksed liikumis- 
ja kõnnianalüüsi 
labor 
Täna avas uksed Haapsalu 
Neuroloogilise Rehabilitatsi-
oonikeskuse kliiniline liiku-
mis- ja kõnnianalüüsi labor.
Labori maksumuseks kujunes 

üle 6,5 miljoni krooni, millest 
3,4 miljonit koguti mullu Ees-
ti Televisiooni heategevusliku 
saate “Jõulutunneli” ja televaa-
tajate abiga. 
Kõnnilabori olulisim osa on 

kolmemõõtmeline liikumis- 
analüüsi süsteem, mis võimal-
dab hinnata inimese liikumist 
ruumis kümnendikmillimeetri 
täpsusega. Liikumise analüüs 
võimaldab patsientide ravi-
protsessi muuta kvaliteetse-
maks, kuid samas ka rahaliselt 
otstarbekamaks.
“Tegelikult on laboris või-

malik läbi viia väga kaasaegsel 
tasemel ravitööd. Näiteks ini-
mestel, kellel on liikumisega 
probleeme, kellel on kõnnihäi-
red, tasakaaluhäired, siis me 
saame erinevate süsteemidega 
nende liiikumisvõimet arenda-
da ja parandada,” ütles Haapsa-
lu Neuroloogilise Rehabilitatsi-
oonikeskuse juhatuse esimees 
Priit Eelmäe.

ERR, 29.10
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Lennud Tallinna & teistesse EL linnadesse

Edasi-tagasi pileti hind alates $ 1,580.00 + maksud
Need lennupiletid on kehtivad käesoleval ja tuleval aastal 

samahinnaliselt kõigil hooaegadel.
Maksuvaba ühendust meiega saate numbril 1800 888 386 

ESTOURS TRAVEL
38 Murray Road,  CORRIMAL EAST  NSW 2518 
Tel.  02-4284 1688  &  Faks. 02-4284 7823
E-mail:  Tallinn@estours-travel.com.au

Kodulehekülg:  www.estours-travel.com.au

Jõulutervitused!
Rahvuskaaslased! Saatkem oma jõulu- 
ja uue aasta õnnitlused toetusena 
”Meie Kodu” ühistervituste raames. 
Nimed avaldatakse ”Meie Kodu” jõulu-
numbris.
Õnnitluse hind on $ 5.00 isikult või 
perekonnalt.
Õnnitlused koos nime ja rahaga palume saata ajaleht ”Meie 
Kodule” HILJEMALT 1. detsembriks 2009 aadressil:
Meie Kodu, PO Box 147
Darlinghurst, NSW 1300
Jõulutervitusi võetakse vastu ka ”Meie Kodu” toimetuses selle 
lahtioleku aegadel.
”Meie Kodu” telefon on (02) 9212 2113.
Thirlmeres võtab tervitusi vastu Marge Kongas.
Hilinenud tervitajate nimesid ei ole võimalik ajalehes avaldada.

SESKi uudised - TERVISEPUHKUS EESTIS

Sydney Eesti Seltsi korraldusel

ÜHINE JÕULUKOOSVIIBIMINE
Sydney Eesti Majas

Laupäeval, 5. detsembril 2009 kell 13.00

Lõunasöök $30, seltsi liikmetele $25,
Lastele 6 – 12 a. $10 ja alla 5 a. prii.

Jõuluvana, etteasted
Soovijail võimalus tuua kingitusi lastele
Osavõtust teatada ja lõuna eest tasuda 

hiljemalt reedel,
27. novembril 2009 Tiina Alvrele

e-mail: tiina.alvre@optusnet.com.au
tel. 9617 1986

Minu käest küsitakse sageli 
miks ma igal aastal Eestis käin 
ja kas mul seal igav ei hakka? 
Kui ma vastan, et ei hakka, siis 
küsitakse kas mul on seal palju 
sugulasi, millele ma võin jaata-
valt vastata. Selle peale jäädak-
se rahule.

Kuid mina tean, et ega ma siis 
ainult sugulaste pärast Eestis 
käi, eriti nüüd, kus mu armas 
tädi paari aasta eest ligi 100-
aastasena suri. Teised ei ole nii 
lähedased ja üldse võib sugu-
laste kohta kasutada tuntud 
ütlust: Jumal andis mulle sugu-
lased, kuid Jumal tänatud, oma 
sõbrad võin ma ise valida!

Ma käin Eestis peamiselt ees-
ti kultuuri joomas, mida ahmin 
sisse nagu tükk aega kõrbes 
janunenu ja tagasi tulles on ka 
mõnda aega tunne nagu olek-
sin kuhugi tühimaale maandu-
nud. 

Aga on ka teisi olulisi põhjusi. 
Ja üks neist on tervis.

Ma olen juba 30-aastasest 
peale olnud peroodiliselt hä-
das oma seljaga, mille algvi-
gastus pärines sellest, kui mind 
15-aastasena hobune seljast 
maha viskas. Iga kord kui selg 
järjekordselt paigast ära läks 
ja põrguvalu tegi, pidin võtma 
valuvaigisteid ja põletikuvä-
hendajaid ja ka minema füsio-
terapeuti juurde, kes mulle jälle 
uusi harjutusi õpetas, et oma 
selga korras hoida. Selg läks pa-
remaks ja harjutused ununesid 
kuni järgmise korrani. 

Kui see jälle juhtus kord, kui 
ma Eestis olin, siis soovitas kee-
gi mulle head masseerijat, kes 
ütles, et tema olevat nõidadest 
pärit ja tõesti, kui ta oma käed 
esimest korda mu seljale pani, 
käis must kuum jutt läbi. Ta tuli 
mu juurde koju ja paari korra 
masseerimise järel oli mul palju 
parem. Iga kord, kui läksin Ees-
tisse - ja siis juhtus see juba igal 
Põhjamaa suvel - võtsin tema 
käest kuuri, nii 10 korda mas-
seerimist.

Siis aga panin ühel külas-
käigul Pärnusse tähele uhket 
möödunud sajandist pärit Mu-
daravilat, kus inimesed käisid 
peamiselt oma liikmehädadele 
abi saamas. Aastal 2002 kirju-
tasin neile ja küsisin täpsemaid 
andmeid. Sain Pärnu Mudaravi-
lalt vastuseks:

“Saan pakkuda vaid juu-
nikuud, kus seoses Pärnu Muda-
ravila tuleva juubeliga on meil 
hinnad 10% soodsamad, s.t. 
Eesti Haigekassas kindlustatuile 
on ravi päeva maksumus 355.50 
(norm. 395.-) ja välismaalastele 
441.- ( norm. 490.-)

Ravipaketti kuulub majutus, 
3x toitlustus päevas, arsti vastu-
võtt, 2-3 ravi päevas (v.a. püha-
päev), hommikusaun, hommi-

kuvõimlemine.
Protseduuridest on paketis 

muda või osokeriit, veeprot-
seduurid (ürdivannid, pärlivan-
nid, survemassaazh, vesivõimle-
mine) ja 15 min. käsimassaazhi, 
kuid vesteldes arstiga on võima-
lik kokkupanna endale meeldiv 
pakett, kuna ravisid on võimalik 
valida 24 protseduuri hulgast.”

Kus mujal saaks selle raha eest 
öömaja, 3 korda päevas tervisli-
kult süüa (palju toorsalateid) 
ja 3 ravi! Läksin üksinda ja sain 
üheinimese toa Sääse tänavale 
Pargi Majja, kus jagasin vanni-
tuba kõrval toaga, magasin ja 
sõin. Ravi toimus umbes pool 
km ranna poole Mudaravilas, 
kus esimese visiidi alul tuli ves-
telda arstiga, kes siis määras 
sobiva ravi. Arst keelas ära mu-
daravi, kuna mu süda seda ei lu-
bavat. Õnneks mulle määratud 
protseduurid: massaazh, osoke-
riit (kuumutatud vahamähised) 
ristluudele ja vesivõimlemine, 
olid enne lõunat, nii pidin ainult 
kord päevas Mudaravilasse mat-
kama ja protseduuride vahel 
sai puhkeruumis pikali puhata. 
Lõunaks jälle tagasi Pargi Majja, 
kus tookord määrati kindel koht 
söögilauas inimestega, kellega 
peagi pealiskaudne tutvus si-
gines. Kliendid olid peamiselt 
soomlased, eestlasi oli vähe. 
Peale lõunat käisin rannas, või 
imeilusates parkides jalutamas, 
õhtuti sageli kontsertidel.

Pärnus tuli koht juba varakult 
kinni panna, mida tegin E-pos-
tiga. Järgmisel aastal juhtus nii, 
et olin just enne kinni pandud 
nädalat hirmsates piinades, ol-
les vist kohvritõstmisega end 
järjekordselt vigastanud. Käisin 
isegi Mustamäe haiglas neu-
roloogi juures, kuhu arst, keda 
seltskondlikult tundsin, mu 
saatis. Seal küll vaadati mind 
põhjalikult läbi, tehti isegi rönt-
genipilt, kuid ei antud mingit 
abi, vaid kästi toimida edasi 
nagu olin seni teinud (voodi, 
põletikualandajad ja valuvai-
gistid, mis seni olukorda sugu-
gi paremaks ei olnud teinud). 
Kuid keelati ära Pärnusse mi-
nek, kuna see võib põletikku 
veelgi rohkem ärritada. Mina 
mõtlesin: mul on Pärnus koht 
kinni pandud, kes teab, kuna 
jälle saab ja kutsusin masseerija 
endale appi bussi peale mine-
ma - ta, hea inimene, tuli muga 
taksoga jaama, pani mu kohvri 
bussi ja aitas mu istuma. Esime-
sel päeval võttis mul ligi tund 
aega Pargi Majast Mudaravi-
lasse minna, sest iga samm tegi 
valu. Arst soovitas muule lisaks 
nõelravi, mida sain kord päevas 
ekstra tasu eest, vist oli see 100 
krooni kord. Paremaks läks! Ja 
nädala lõpupoole sain juba ilma 
valuta jalutada!

Soovitan siiski sellisesse koh-

ta minna mõne sõbraga, sest 
üksinda võib igav hakata. Ole-
megi seda nüüd aastaid teinud 
sõbrannaga. Leidsime, et parim 
aeg oli minna siis kui Pärnus 
toimus kultuuriüritusi, nagu 
Oistrakhi Festival, jt.. Õhtud olid 
ju vabad, mil saab ka toredat 
rannakohvikut külastada või 
meie oma Pargi Majas 8. korru-
sel ilusat vaadet nautida. Ka on 
kontserdid Villa Ammende aias 
on olnud nauditavad.

Aja jooksul muidugi on tulnud 
muudatusi, kuid ikka paremuse 
poole. Mudaravila pandi kinni ja 
selle asemel läks käiku Taastus-
ravikeskus “Estonia”, millel on 
3 maja, Pargi Maja Sääse täna-
val ja Valge ning Roheline Maja 
ümber nurga A.H. Tammsaare 
puiesteel. Vesivõimlemiseks 
ja muidu ujumiseks kasutasi-
me esialgu soojendatud veega 
ujulat Valges Majas, kuni aastal 
2007 avati Pargi Maja kõrvale 
ehitatud tuliuus ja uhke uju-
la, mitmete temperatuuridega 
basseinide ja saunadega, soo-
lakambriga ja igasugu veejuga-
dega, mis masseerivad erikohti 
jalataldadest pealaeni ja mis oli 
Pargi Maja elanikele täiesti prii. 

Ravivõimalusi on palju. Kül-
laltki madala eritasu eest saab 
käia hamba-, silma- ja kõrvaars-
tide juures, teha lasta mitme-
suguseid teste. Saadaval on ka 
igasugused iluravi protseduu-
rid, nagu näiteks dekadentsed 
shokolaadimähised.

Hinnad on muidugi ka muu-
tunud. Kui aastal 2002 ööpäev 
maksis 355.50, siis aastal 2008 
see maksis 740 krooni. Kuna 
annan neile sisse minnes Eesti 
passi, siis mind on alati käsit-
letud kui Eesti eestlast, kes saab 
odavama hinnaga, kui välis-
maalane.

Pärnus on ka mitmeid teisi 
tervisekeskusi, nagu “Tervis” ja 
ülimoodne”Terviseparadiis”, ilu-
sa aiaga “Sõprus” ja “Viiking”.

Spad ja tervisekeskusi on 
tekkinud üle Eesti, nagu inter-
netist vaadata saab. Haapsalu 
ja Kuressaare olid juba vanas-
ti tuntud oma ravimudadega. 
Nüüd on sinna kerkinud luk-
suslikud spad. Uurisime 2008. 
a. natuke Haapsalus “Spa Hotell 
Laine” ja väga eksklusiivse “Fra 
Mare” tingimusi. Nende hinnad 
tundusid veidi kallimad, kui 
Pärnus ja kuna seal pole nii pal-
ju meelelahutust, siis sel korral 
veel Haapsallu ei läinud.

Leian, et nädal mingis tervi-
sekeskuses veeta on väga hea 
juba lõõgastava, muredest 
vaba puhkuse pärast, mida see 
võimaldab ja soovitan seda 
igaühele! Kindlasti mõjub see 
tervisele hästi!

Tiiu Salasoo 
15.10.2009 Sydneys

Eelmisel Sydney seenioride kokkutulekul, 15. oktoobril k.a., esitas magister Tiiu Salasoo  
ettekande oma terviseparanduslikest kogemustest Eestis, mille toimetuse poolt lühen-
datult siinjuures ära toome. 

RAHVUSKAPITALI 2009. AASTA KORJANDUSE ANNETAJATE 
NELJAS NIMEKIRI
NSW
$500  Hans Ots
$50    Ilse ja Ernst Jurss, Aet ja Boris Lees
$20    Linda Aavik, Selma Toturoglu
$10    Helga Alas, Hilda Kaarmäe, Tiiu Kroll-Simmul, Aino Nixon-
Sinilaid, Kristjan Simmul
BRISBANE
$100   Brisbane’i Eesti Selts
$20    Gisela Possin
$10    Jaak Mardiste, Ilse Pertnikovs, Tiina Taemets, Ivo Vinkma 
Austraalia Eesti Seltside Liidu juhatus tänab siiralt kõiki 
heldeid annetajaid!

Rootslased käivitavad Gotlandi-Saaremaa 
laevaliini

Gotlandi kommuunivalitsus võttis esmaspäeval vastu otsuse 
toetada kohaliku laevafi rma poolt kavandatavat laevaliini Slite-
Ventspils-Kuressaare, mis on plaanis käivitada järgmise aasta mais 
ja käigus loodetakse seda esialgu hoida vaid suvel, kirjutab Meie 
Maa. 

Gotlandi reederfi rma Gotlandsbolaget tegevjuht Jan-Erik Rosen-
gren kinnitas, et liin on plaanis avada järgmise aasta suvel, kuid kõik 
sõltub ikkagi sellest, kas Euroopa Liit on valmis projekti rahastama. 

BNS, 29.10
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Pühapäeval, 18. oktoobril oli 
hea arv kirikulisi kohal, et vää-
rikalt meenutada Adelaide’i 
Eesti Luteri Koguduse 60. aasta-
päeva. Pidulikuks sündmuseks 
oli kohale tulnud Sydney Jaani 
ja Canberra koguduse õpetaja 
Meelis Rosma, kes osales kirik- 
likus talituses meie õpetaja 
Andres Palmiga. Samuti oli ko-
hal külalisena Lõuna Austraalia 
Luteri kiriku president, õpetaja 
Robert Voigt, kes jälgis kannat-
likult teenistust kirikuliste hul-
gas.

Kirikusse astudes Andres 
mängis viiulit, abikaasa Marga-
reti oreli saatel. Talituse alguses 
kuulsime Margaret’i mängimas 
orelil A. Wheeleri “Rahu tund”. 
Pärast liturgilist osa, esitasid  
Andres ja ta õde Tiina dueti 
“Jumal me üle valva” Norman 
Clayton’i viisile, sõnad seadnud 
nende ema Laine Helm, mille 
kohta Andres andis veel lisa 
seletust. Apostlikus tervituses 
õpetaja Meelis Rosma tõi esile, 
kuidas Ameerikasse siirdunud 
norralased leidsid kojuigatsu-
sele rahuldust, ehitades kiri-
ku, veetes seal aega ja tundes 
ennast selles nagu kodus. Ta 
võrdles seda meie kogudustega 
väljaspool Eestit. 

Jumalateenistuse lõppedes 
kogunesid enamik kirikulisi 
kõrvalruumi kohvilaua ümber. 
Nüüd tervitas allakirjutanu 
külalisi, tänas õpetaja Rosmat 
ja andis lühikese ülevaate ko-
guduse minevikust. AES nimel 
tervitas kogudust seltsi esimees 
Iivo Tuul. Enne kojuminekut 
tehti veel ühispilt sündmuse 
jäädvustamiseks. Kahjuks oli 
osa kirikulisi pildi võtmise ajaks 

juba lahkunud.
Kui vaatame koguduse 60. 

aasta tegevusele, võime nenti-
da järgmist. Teame, asutamise 
jumalateenistus toimus 2. ok-
toobril 1949. aastal Immanueli 
kirikus Põhja Adelaide’is, kus 
teenis Melbourne’i õpetaja Uno 
Stockholm. Samas moodustati 
ka esimene koguduse juhatus, 
kus liikmeteks olid härrad H. Joa- 
ri, E. Leeper, V. Lees, R. Ollino, 
O. Talmet ja G. Tiideman. Luter-
lik Maailmaliit tõi meile hinge-
karjaseks Saksamaalt õpetaja 
Oskar Juuli koos perekonnaga 
märtsis 1950. Tema alustas ju-

malateenistusi iga pühapäev 
St. Stephen’i kirikus Adelaide’is. 
Andis välja vahete vahel kiriku-
lehte “Lõuna Risti All”.

1960. aastal lahkhelide 
tõttu toimus pereheitmine, 
kus osa kogudust moodus-
tasid Melbourne‘i koguduse 
Adelaide’i pihtkonna, keda 
teenis õpetaja Ilmar Ainsaar. 
Õpetaja Juul suri liiklusõnnetu-
sel saadud vigastuste tagajärjel 
16. mail 1962. Nüüd teenisid 
kogudust õpetaja Einar Kiviste 
Sydneyst ja kohalik õpetaja C. 
G. Schmidt. Samuti pidas jutlusi 
koguduse esimees A. Hanson. 

1963. aastal ühineti jälle ja 
kutsuti Los Angelese Peetri ko-
guduse õpetaja Johannes Aa-
rik koguduse hingekarjaseks. 
Tema ametisse astumise juma-
lateenistus toimus 1. detsembril 
1963. aastal. Ajakiri “Lõuna Risti 
All” alustas ilmumist reeglipära-
selt. 1966. aastal oli kogudusel 
440 leeritatud liiget ja 160 last. 
Võrdluseks 1991. aastal oli ni-
mekirjas 235 leeritatud liiget ja 
71 last. Kahjuks aastal 2009 on 
ainult 78 leeritatud liiget, lapsi 
ei ole nimekirjas. See näitab tu-
gevat arvulist langust.

Johannes Aarik tähistas 1988. 

aastal kahte ameti juubelit: 50 
aasta möödumist pastoriks or-
dineerimisest ja 25 aastat tööd 
eesti luterlaste hingekarjasena 
Adelaide’is. Sel puhul kinkisid 
tänulikud koguduseliikmed 
oma õpetajale kuld-ametiristi, 
mis koos auaadressiga jumala-
teenistusel 5. juunil pidulikult 
üle anti.  

Kombeks oli pidada õpetaja 
Aariku ajal kord aastas Eesti Ma-
jas perekondlikku õhtupoolikut 
(tuntud tookord kirikubasaari 
nime all) ühes eeskava, kohvi-
laua ja loteriiga tulu toomise 
otstarbeks. Kui kogudus sai alg- 
aastatel toetust Austraalia kiri-
ku poolt, siis pärast 1963. aastat 
oli kogudus isemajandav.

Septembris aastal 2000, kõrge 
vanaduse tõttu, lahkus õpetaja 
Aarik koos abikaasaga Eestisse. 
Tekkinud tühjusse astus meie 
praegune õpetaja Andres Palm, 
mille eest oleme temale tänuli-
kud.

Võiks veel mainida, aastate 
jooksul on meid külastanud 
peapiiskopid Konrad Veem 
1975 ja 1983, Udo Petersoo 
2001 ja Andres Taul septembris 
sel aastal. Tahaksin ka esile tõs-
ta koguduse juhatuse esimehi 
viimastest aastakümnetest, kes 
pikka aega seda tööd tegid; 
need olid härrad A. Hanson, M. 
Murro, A. Kannusaar ja V. Kan-
gur. Enamik andmeid kogudu-
se kohta on võetud “Eestlased 
Austraalias”.

Lõpuks jääb ainult üle soovi-
da head tulevikku meie kogu-
dusele. 

Hillar Semenov

Adelaide’i Luteri kogudus pühitses oma 60. aastapäeva

Eesti looduspiltnik võitis fotomaailma 
Oscari 

Eesti bioloog ja loodusfoto-
graaf Urmas Tartes võitis ka-
tegoorias “Loomad oma elu-
keskkonnas” maineka Veolia 
Environnement Wildlife Photo-
grapher of the Year konkursi. 

Žürii esimees, kuulus loodus-
fotograaf Mark Carwardine ni-
metas auhinda tähtsuselt filmi-
maailma Oscaritega.

Auhinna võttis Tartes vastu 
täpselt möödunud keskööl Londonis Natural History Museumis.

Tartese võidufotol kujutatakse hooghändu lumehelbel.
BBC koduleheküljel kirjeldab Urmas Tartes võidufoto tabamist 

järgmiselt:
“Pidin ilma “varitsema”, et tabada täpselt õiget temperatuuri ja 

tingimusi.
Olime abikaasaga reisimas, kui hakkas kergelt lund sadama. 

Jõudsime paika, kus arvasime, et on võimalik putukaid näha. Autos 
olev termomeeter näitas täpselt õiget temperatuuri.”

Tartese kannatlikkus tasus ära ja tal õnnestus teha putukatest  
lumisel maastikul üle saja foto. Fotograafi sõnul tuli talle pildi tege-
misel kasuks, et ta tundis oma kodumaa keskkonda ja kliimat.

“Arvan, et minu parimad fotod on tehtud mu kodumaal,” ütles 
Tartes BBC uudistele.

Veolia auhindade Grand prix läks Hispaania fotograafile Jose Luis 
Rodriguez`ele öösel üle aia hüppava hundi pildi eest.

Eesti Ekspress, 22.10

Sydney õpetaja Meelis Rosma, Lõuna Austraalia Luteri kiriku president, õpetaja Robert Voigt, Adelaide õpetaja 
Andres Palm.

Suurbritannia saadikuil olid eile käed tööd täis 
‒ edastati Briti teadlaste poolt koostatud läkitus, 
mis sisaldas hoiatust teistele riikidele, mis maa-
kera kliimaga juhtub juhul, kui ilmaprotsesse ei 
keerata soovitavas suunas. 

Taolisi hoiatusi on tehtud varemgi. Näiteks on 
Eesti klimatoloogid osa võtnud vähemalt kolmest 
suurest rahvusvahelisest projektist, kus on püütud 
hinnata kliima ümber toimuvat ning uurida, mida 
on võimalik teha, et olukorda vähegi parandada. 

Juba 1998. aastal tegime arvutusi, mis juhtub 
Eesti kliimaga, kui aasta keskmine temperatuur 
tõuseks 2 kuni 6 kraadi võrra. Lühidalt: me satuk-
sime otsekui Valgevenesse või Põhja-Ukrainasse. 
Sademeid tuleb praegusest rohkem, põllukultuu-
ride kasvuaeg pikeneb, saaksime kasvatada ka 
lõunapoolsemaid kultuure. 

Küttearved vähenevad, samas on lund veelgi 
napimalt. Metsadesse ja põldudele ilmub üha 
rohkem kahjureid, metsad põlevad sagedamini. 
Mudelite järgi peaks üleujutusi ja torme tulema 
enam, sest soojemate talvedega väheneb pideva 
jääkatte ulatus Läänemerel ‒ lained pääsevad va-
bamalt möllama. 

Eriti kiiresti on muutunud siinkandis talve ja eri-
ti kevadine ilmastik. Tartu Ülikooli professori Jaak 
Jaaguse arvutuste kohaselt on ainuüksi ajavahe-
mikul 1951-2007 Tartus kevadkuude keskmine 
temperatuur kerkinud 3,2 kraadi võrra, saartel 
veidi vähem. 

Soome klimatoloog Heikki Tuomenvirta on  
hoiatanud, et üksikuid ilmakatastroofe ei saa 

võtta kui kliimamuutuse ilminguid. Küll on aga 
maailm, sealjuures isegi kõrgelt arenenud riigid, 
jäänud endiselt ülimalt tundlikuks kliima (ilma) 
äärmuste suhtes. 

Ühe asjaga nõustuvad kõik: kliima muutub, on 
alati muutunud ja jääbki muutuma, oluline on 
aga mõista, millises suunas, kui kiiresti ning mida 
saab inimkond ette võtta.

Mida siis teha? Tuleb hankida paremat ilmatea-
vet, kohastuda kliimamuutustega ning vähenda-
da igati atmosfääri saastatust.

Ain Kallis on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloo-
gia Instituudi peaspetsialist-klimatoloog ja Tal-
linna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituudi 
okeanograafia õppetooli dotsent. 

Ain Kallis, klimatoloog
ERR, 23.10

Ain Kallis: mida teeb kliimamuutus Eestiga? 

Urmas Tartese võidufoto  
(Erakogu) Klimatoloog Ain Kallis (Postimees/Scanpix) 
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SÜNDMUSTE  KALENDER

KIRIKLIKUD TEATED

SYDNEY
Esmaspäeviti:
Lauluansambel Lõke ja rahvatantsurühm 
Virmalised harjutavad Eesti Majas  
esmaspäeviti: Lõke kell 18.15-19.15. 
Virmalised kell 19.00-21.00. 
Uued lauljad ja tantsijad on teretulnud. 
Neljapäeviti:
Lauluharjutused naislauljaile “Heli” kell 
13.30 Eesti Majas. Häälteõpetaja Tiiu 
Kroll-Simmul tel. 9412-4540. Uued laul-
jad teretulnud. 
Laupäeval, 7. novembril:
SES Kunsti- ja Käsitööringi kokkutulek 
kell 10.00 Eesti Majas. 
Pühapäeval, 8. novembril:
Eesti Meeskoor Austraalias pühitseb koo-
ri 62. aastapäeva kell 16.00 Leedu Klubis, 
16-20 Meredith St., Bankstown. Osavõ-
tust teatada 4. novembriks Bruno Tohve-
rile tel. (02) 9987 4846. 
Neljapäeval, 12. novembril:
SESKi kokkutulek kell 11.00 Eesti Majas.
Kavas: Külaliskõneleja Mati Viiul Tallin-
nast. Kõik teretulnud.
Neljapäeval, 12. novembril:
Eesti Sõjaveteranide Liidu korraline kuu 
koosolek Sydney Eesti Maja klubiruumis 
algusega kell 12 keskpäeval. Juhatus loo-
dab heaarvulist osavõttu.
Laupäeval, 21. novembril:
Sydney Eesti Rahvatantsurühm ”Virma-
lised” pühitseb oma nime 40. aastapäeva 
Eesti Majas algusega kell 18.00. Ettetelli-
mused kuni 14. november $30.00. Osavõ-
tust teatada: tiina.alvre@optusnet.com.
au; tel. Madis Alvre 0418 484 769. Tshe-
kid kirjutada nimele ”Virmalised” ja saa-
ta aadressile: 241 Midson  Road, Epping, 
NSW 2121. 
Neljapäeval, 26. novembril:
SESKi kokkutulek kell 11.00 Eesti Majas.
Kavas EAA arhivaari mag. Maie Barrow 
ettekanne Sydney Eesti Seltsi ”Linda” lipu 
ja väärisesemete säilitamine arhiivis ja ko-
dus. Kõik teretulnud.

Laupäeval, 5. detsembril:
Sydney Eesti Seltsi korraldusel eestlaste 
ühine jõulukoosviibimine kell 13.00. Eel-
registreerimine ja tasumine tingimata 
vajalik hiljemalt 27. novembriks. Teatada 
Tiina Alvrele e-mail: tiina.alvre@optusnet.
com.au; tel. 9617 1986

THIRLMERE
Neljapäeviti: 
Käsitöö Klubi kokkutulekud kell 14.00 
küla saalis. Kõik teretulnud.
Esmaspäeval, 9. novembril: 
Mati Viiul näitab  kell 14.00 küla saalis fil-
me ja annab kommentaare Eesti kohta.
Esmaspäeval, 23. novembril: 
Huviringi kokkutulek kell 14.00. Õnne 13.
Reedel, 27. novembril: 
Thirlmere Klubi aastapäeva pidu kell 
17.00 Küla saalis.Teatada hiljemalt 18. 
nov., J. Pastel, tel. 4681 9232.

WOLLONGONG
Laupäeval, 5. detsembril:
W.E.S. korraldusel jõulukoosviibimine 
kell 12.00 Lutheri kiriku saalis, Burelli 
St., Wollongong.

CANBERRA
Laupäeval, 14. novembril:
Kokkutulek St. Petersi kiriku pühapäeva-
kooli ruumis kell 14.00. Edgar Midri ja 
Hugo Mitt kõnelevad teemal ”Meredest, 
maadest ning meridiaanidest”.

BRISBANE
Laupäeval, 14. novembril:
”Kirjanduslik Kadripäev”. Külalisesineja 
Mati Viiul Tallinnast. 

MELBOURNE
Kolmapäeviti:
Naiskoori lauluharjutused kell 19.00 Eesti 
Majas. Info Karin Adamson (03) 9439 4157.
Laupäeval, 7. novembril:
Etnograafia Käsitööringi kokkutulek kell 
14.00 Eesti Majas.
Pühapäeval, 8. novembril:
Videofilmi pealelõuna kell 13.00 Eesti 
Majas.

THIRLMERE küla saalis sõnajumalateenis-
tus pühapäeval, 8. novembril JÄÄB ÄRA! 
SURNUAIAPÜHA  jumalateenistus  Rook-
woodi eestlaste kalmistul pühapäeval, 
15. novembril kell 11.00. 
SURNUAIAPÜHA jumalateenistus Thirl-
mere eestlaste kalmistul pühapäeval, 
22. novembril kell 13.30. Halva ilma kor-
ral Thirlmere küla saalis.
KIRIKUSAALIS armulauaga jumalateenis-
tus pühapäeval, 6. detsembril kell 11.00, 
järgneb kohvilaud. 
KIRIKUSAAL asub 11 Waratah Street, 
North Strathfield, NSW 2137. 
Kogudusemaja ja õpetaja telefon:
(02) 9743 2051,  mob. 0449 612 028
E-mail:  eelksyd@tpg.com.au
Õpetaja kodunt äraolemise puhul palu- 
takse jätta teade automaatvastajale.

Õpetaja Meelis Rosma

E. E. L. K.  ADELAIDE’i  KOGUDUS
Igavikupüha armulauaga jumalateenis-
tus toimub pühapäeval, 15. novembril 
kell 15.00 eesti kirikus. Teenib õpetaja 
Andres Palm. Orelil Margaret Palm.
John Peterson’s “Night of Miracles” will 
be sung in English by the Combined 
Churches Choir of Christies Beach at the 
3 pm Estonian Church Service on Sun-
day, 6th December 2009 in St Stephen’s 
Lutheran Church 152 Wakefield Street, 
Adelaide.
Järgmine jumalateenistus on Jõuluõh-
tul, 24. detsembril kell 15.00 eesti kiri-
kus. Teenib õpetaja Andres Palm. Orelil 
Margaret Palm.
Koguduse õpetaja Andres Palm, 
tel. (08) 8386 0279, mob. 0417 860 279
Email: apalm@internode.on.net
Koguduse aadress: 
200 Jeffcott St, North 
Adelaide, SA 5006 

E.E.L.K. MELBOURNE’i PAULUSE KOGUDUS. 
Jumalateenistus  pühapäeval 22. novemb- 
ril kell 11.00 Fawkneri kalmistul eesti osa-
konnas. Teenib õpetaja Phil Haar. 
Järgmine jumalateenistus on neljapäeval, 
24. detsembril kell 14.00 St. John kirikus, 
teenib õpetaja Phil Haar.
Õp. Phil Haar, tel. (03) 9725 0055 või 
0403 006 078.

Koguduse juhatus

Neljapäeval, 12. novembril:
Seenioride Klubi kokkutulek kell 13.00 
Eesti Majas.
Laupäeval, 14. novembril:
M.E.Ü. ”Kodu” Naiskoori 50. aasta juubeli 
Kontsert-pidu kell 17.00 Eesti Majas. 
Neljapäeval, 19. novembril:
Seenioride Klubi kokkutulek kell 13.00 
Eesti Majas.
Pühapäeval, 22. novembril:
Välis-Eesti päev kell 13.00 Eesti Majas. 
Info: Bruno Metsar tel. 9836 0516.

ADELAIDE
Esmaspäeval, 9. novembril:
Kunsti- ja Käsitööringi tööpäev kell 10.00 
Eesti Majas.
Esmaspäeval, 9. novembril:
AES Naisringi töökoosolek kell 13.00 
Eesti Majas.
Kolmapäeval, 18. novembril:
Pensionäride klubi koosviibiimine kell 
11.00 Eesti Majas.
Reedel, 20. novembril:
Esto Pub Night 8 kell 19.00 Eesti Majas.
Pühapäeval, 22. novembril:
AES Naisringi jõululaat kell 14.00 Eesti 
Majas.

PERTH
Laupäeval, 5. detsembril:
Lääne Austraalia Eestlaste Seltsi ja Lääne 
Austraalia Eesti Naiste Klubi ühine pe-
rekondlik jõulukoosviibimine kell 15.00 
aukonsul Anu van Hattem’i kodus, 11 
Langsford Street, Claremont. 
Kõik läänes viibivad eestlased teretul-
nud!
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RISTSÕNAD nr 2403

PAREMALE:
  1. Pidustus Eestis
  7. Asula Tartu lähisel
  9. Intervjueerimise moment, 8, 3
11. Isamaa armastus
13. Pilama, parastama
14. Käsipuu
16. Meeleheited
17. Valeks tunnistamine
19. Müristamise
20. Ajamine, kihutamine
22. Vasem
23. Tööriist
25. Isiklik asesõna
26. Kuivanud rohi
28. Rinnaehe
29. Kohmakas
30. Koeranimi

ALLA:
  1. 13. detsember
  2. Pontoon
  3. Asula Pärnumaal
  4. Ravitoitlus
  5. Inertgaasi
  6. Siiani
  8. Imiteerima
10. Kursant
11. Mängu pandud summa
12. Kivine, kehv maa, murd.
14. Kolle
15. Nõiduslik
18. Kõrgendik Kadrina lähisel
21. Järvamaa kihelkond
24. Varandus
25. Kiskja, murd.
27. Silmus

LAHENDUS 
NR: 2402

PAREMALE:

  1. Salvestama
  6. Pära
  8. Kauem
  9. Etikett
10. Aime
11. Tuhat
13. Nn
14. Krundi
16. Sala
18. Jüts
19. Kaim
20. Aplalt
21. Nõme
23. Silama
25. Aktus
27. Ai
28. Koon
29. Uno
31. Aasta
32. Ajur
34. Ennatu
36. Hämar
37. Sos

ALLA:
  2. Alatu
  3. Ehmatus
  4. Teema
  5. Artikulatsioon
  6. Pakend
  7. Autonoomia
11. Tühjendama
12. Hautama
14. Kamar
15. Iga
17. Alp
19. Kel
22. Eksarh
24. Asutus
26. Uusim
28. Kaer
30. Oles
33. Ju
35. As


