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Võidupüha aktus Thirlmere’s 20. juunil 2009
Vahetult enne talvist pööripäeva, laupäeval, 20. juunil pühitseti Eesti Võitlejate Ühingu
eestvedamisel Thirlmere Eesti küla saalis Võidupüha. Hoolimata sellest, et hulk inimesi siinsest eestlaste ühiskonnast oli selleks ajaks lennanud juba üle mere kodumaad külastama,
oli saal ometi rahvast täis ning tähtpäev sai peetud väärikalt ja meeldejäävalt.

Võidupüha aktus algas pidulikult veteranide lippude sissetoomisega.
Foto: Tiiu Kroll-Simmul
Aktus algas veteranide lippude
sissetoomisega ning ühislauluga Eesti lipp. Seejärel avas programmi Eesti Võitlejate Ühingu
esimees hr August Kangro omapoolse tervituse ja avasõnaga,
milles meenutas Võidupüha tähendust ja tähtsust Eesti rahvale
ning riigile.
Järgnes mälestushetk, mille
juhatas sisse Sydney Jaani koguduse õpetaja Meelis Rosma.
Palvetes ja mõtetes meenutati
kõiki neid, kes tundes vastutust
oma kodumaa ja kodurahva eest
on läbi aegade astunud välja
hoidma ja kaitsma seda vabadusetaimekest, mis meie kõigi
südameisse on istutatud, mis
tähelepanuta jäädes võib aga
kergesti närbuda või kellegi talla all otsa saada. Langenud ning
lahkunud võitlejate austamiseks
lauldi üheskoos Puhake, paremad pojad.
Justkui langenute mälestamise jätkuna kõlas proua Tiina
Kase esituses Riina Saaga luuletus Tundmata sõduri haud, misjärel kõnepulti astus taas, sedapuhku kõnelejana, Sydney Jaani
koguduse õpetaja Meelis Ros-

ma. Õpetaja Rosma mõtiskles
oma kõnes võidu ja vabaduse
tähenduse üle ning juhtis tähelepanu väärtustele ja hoiakutele, mis meid võidukaks ja vabaks
teevad ‒ nii üksikinimeste kui ka
rahvana.
Kõnele järgnes veel kaks südamlikku luuleesitust: proua Ülle
Slamer luges ette Pühendatud

Eesti sõdurile Riina Saaga sulest
ning härra Valdemar Vilder kandis iseloomulikult kaasatõmbavas rütmis ette Hannes Oja luuletuse Lauluga läksid noored.
Küllap jääks mistahes püha
või tähtpäev poolikuks ilma
lauluta, mis meie hääled ja südamed ühiselt helisema paneb.
Üks koor võib isekeskis päris kenasti laulda, ent igaüks, kellel on
olnud võimalus käia laulupeol
teab, kui palju võimsamalt kõlab
ühendkooride laul. Ka võidupüha aktus kulmineerus ühendatud koorilauluga. Thirlmere
ja Sydney ühendkoor kandis dr
Inno Salasoo juhatusel ette kaks
kaunist pala ‒ Kaugel ja Kuule,
kuidas hääli helab, mis viisid
mõtted kodule ja kodumaale.
Lõppsõnas tänas härra Ottomar Murakas Eesti Võitlejate Ühingu nimel kõiki, kes olid
abiks aktuse ettevalmistamisel
ja kordaminemisel ‒ esinejaid,
kõnelejat, samuti kõiki aktusel
osalejaid.
Aktus lõppes ühiselt lauldud
Eesti hümni ning lippude väljaviimisega.
Sydney ja Thirlmere eestlaste nimel tänan Eesti Võitlejate
Ühingut järjekordse hästi korraldatud ning kordaläinud Võidupüha aktuse eest!

Meelis Rosma

August Kangro avasõna Võidupüha
aktusel
Täna oleme siia
kokku tulnud, et
tähistada ja meelde tuletada Eesti
rahva
tähtsamat
sündmust Vabariigi
aastapäeva kõrval
- Võidupüha. Kus
meie ise oma osavate juhtide ja rahva tahtel võitsime
omale riigi, mida
me olime soovinud
aastasadasid ja olime isegi proovinud
August Kangro. Foto: Tiiu Kroll-Simmul
seda saavutada minevikus, mis ei õnnestunud. Aga 1918. aastal peale Vabariigi väljakuulutamist, saavutasime oma igivaenlaste üle nii idast kui läänest
võidu, mis pani aluse meie riigile, ja mis on püsima jäänud rahvaste
peres kuni tänaseni, ja loodame, et see jääb püsima tulevaste aegadeni.

Võidupüha on Vabariigi aastapäeva kõrval isegi tähtsam püha
meie riigi ja rahva ajaloos, sest ilma võiduta vabadussõjas poleks
meil olnud riiki ega ka rahvast ning tõenäoliselt me poleks ka täna
siin seda tähtsat päeva tähistamas.
Võidupüha aeg ja Võnnu võit on kokku sattunud kodumaal ilusa
ajaga, kus tähistati suveharja, õitsevaid sireleid ja aasalilli, valgeid
öid, müüti sõnajalaõiest ja jaanikuid.
Hiljem oli juuni meile ka võidukuu, sest jaanilaupäeval pühitsesime Võnnu lahingu aastapäeva, meenutasime, kuidas löödi landesveer ja kuidas võideti Vabadussõda. Kõnelesime sellest kui Eesti
iseseisvuse alusmüürist ja kui ühest kindlast tähisest, mis ka nüüd
näitab meile käidavat teed.
Võidupüha 23. juunil muudeti Eestis seadusega riiklikuks pühaks.
Nii kujunes sellest koos jaanipäevaga meie rahvale aasta suurim
kaksikpüha, millega tähistati kevade lõppu ja suve algust.
Tänasel Võidupüha tähistamisel süütame võidutuled oma südameis ja soovime Eesti riigile helgeid päevi.

Õpetaja Meelis Rosma kõne Võidupüha aktusel
Austatud veteranid, võitlejad, head
aktuselised,
Kui möödunud aastal esmakordselt ANZAC päeva pidustustest osa sain ning koos
meie veteranidega paraadil marssides
vaevuvarjatava uhkusega lippu kandsin,
olin pisut üllatunud, jõudes selgusele, et
kuupäev, mil siinmail võitlejate austusning mälestuspäeva tähistatakse, ei märgi kaugeltki mitte üht kaunist ja võidukat
triumpﬁ lahinguväljal, vaid vastupidi - ühe
ohvriterohke ning läbikukkunud pealetungi algust.

Õpetaja Meelis Rosma Võidupüha aktusel.
Foto: Tiiu Kroll-Simmul

Pikemalt järele mõeldes aga taipasin, et
taolises ajastuses peitub tõesti sügav tarkus, sest eks ka kaotuses on varjul võit, kui
kaotus on saadud võideldes. Kaotatud lahing kätkeb endas siiski au, vabadust, enesemääramist ja kõike seda, mille eest ole-

me valmis võitlema, kui oleme selle nimel
võidelnud. Samas kui hääletu ning vastupanuta alistumine ei võta mitte üksnes vabadust ja au, aga röövib ka rahva vaimult
väe, nagu tabavalt sõnas oma möödunud
aasta Võidupüha läkituses härra president
Toomas Hendrik Ilves. Et võitleja, kui ta
oma asja eest seisab, on võitja ka siis kui
ta lahingu kaotab, kajastub omal moel
kaunisti ka meie emakeeles, kus mõlemad
sõnad ‒ võit ja võitleja - jagavad sama sõnatüve. Ning viimaks ütleb rahvasuugi ‒
julge pealehakkamine on juba pool võitu.
Tänasel Võidupüha aktusel mõtleme
eesti rahva võitluste ja võitude peale.
Seegi rada ei ole ääristatud mitte üksnes
hiilgavatest triumpﬁpärgadest, vastupidi
‒ ikka ja jälle on tulnud alistuda tugevama
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Eesti Panga muuseum
avab laulupidudele
pühendatud näituse

25. laulu- ja 18. tantsupidu «ÜhesHingamine» toimub 2.-5. juulil
Tallinnas.
Peo juhatas 2. juulil sisse pillipidu Raekoja platsil,
sellele järgnevad kolm tantsupeo etendust «Meri»
ja kaks päeva kestev laulupidu.

Laulupeo rongkäik algab seekord
mere äärest
Juubelilaulupeo rongkäik algab seekord mere äärest, Tallinna Admiraliteedi basseini juurest, kust laupäeval kell 14 asub laulu ja tantsupeo tuli rongkäigu pea ees teele Lauluväljakule.
Rongkäigu pea ühineb tantsijate ja lauljate väega Viru väljakul.
Laulu- ja Tantsupeo sihtasutuse juht Aet Maatee ütles, et kui laulupidude 140. aastapäevale pühendatud laulu- ja tantsupeo rongkäik
jaanuaris kõne alla võeti, oli selge, et Vabaduse väljak selle peo ajaks
valmis ei saa.
“Me ei teinud tühjast tüli ja väga kiirelt liikus mõte sinna, et tuli
tuleb ju nii või teisiti mööda vett ja jõuab mere äärde, otse rongkäigu
ette,” rääkis Maatee.
Laupäeval, mõni minut enne kella kahte päeval võetakse tuli Ruhnu Karuga tulnud viimase etapi tuletoojailt üle ja tuli saab aukoha
laulupeo rongkäigus.
Rongkäigus on koos vähemalt 35 000 inimest, lisaks Tori hobused
ja Vändra karu. Peoliste rivi pikkus on arvatavalt 10 kilomeetrit pikk,
viimane tulija on Tallinna linn.
Algusest lõpuni kestab marss Lauluväljakule neli ja pool tundi.
Rongkäiguks kogunetakse Mere puiesteel, Pärnu maanteel, Kaarli
puiestee mõlemal sõidureal ja Endla tänaval.

Kadi Alatalu
ERR, 01.07.2009

Ansip: euroga liitumise tähtaeg püsib
Peaminister Andrus Ansip kohtus täna Brüsselis oma Belgia kolleegi Herman Van Rompuyga ning rahandusminister Didier Reyndersiga.
Kohtumistel kinnitas Ansip, et Eesti sihiks on liituda euroalaga nii
pea kui võimalik. Selleks kavatseb Eesti täita kõik ettenähtud nõuded ning on seadnud liitumise tähtajaks 1.jaanuari 2011, teatas valitsuse pressiesindaja.
Belgia peaminister ja rahandusminister avaldasid toetust Eesti
püüdlustele. Rompuy sõnul on just euro aidanud Belgial ja paljudel
teistel riikidel tulla paremini toime majandusraskustega. Tema sõnul on euro majandusliku stabiilsuse ja usalduse kinnituseks.
Kohtumistel räägiti ka riikide majanduse olukorrast. Peaministri
sõnul on Eesti majanduskasvu kiireks taastumiseks pidanud oluliseks konservatiivse eelarvepoliitika hoidmist. „Oleme seadnud eesmärgiks hoida eelarve deﬁtsiiti mitte üle kolme protsendi SKT-st,“
sõnas ta.
Sellest lähtuvalt on valitsus tema sõnul reageerinud muutunud
majandusolukorrale kiiresti . Tehtud on olulisi otsuseid, et vähendada riigieelarve kulusid ning suurendada tulusid. Riigieelarve positsiooni on parandatud mitmel korral kokku 7,3 protsendini sisemajanduse kogutoodangust SKT.
Kohtumisel Belgia Keskpangas avaldas selle juht Guy Quaden
lootust, et Eesti saab peatselt euroklubi liikmeks.
Delﬁ, 30.06

Lätlaste Air Baltic puksib Estonian Airi
koduturult välja
Läti lennuﬁrma Air Baltic müüb samadesse sihtkohtadesse Tallinnast odavamaid pileteid kui Riiast, et Estonian Air turult välja süüa.
Air Balticu piletihinnad on ﬁrma koduleheküljelt pileteid otsides
Tallinnast algavatele reisidele keskmiselt kolmandiku võrra odavamad kui samadesse sihtkohtadesse Riiast piletit ostes.
See erinevus võib liinide kaupa oluliselt kõikuda ning mõned lähedasemad sihtkohad on Tallinnast ka kallimad kui Riiast. Ent reeglina on Tallinnast võimalik saada odavamat lennupiletit kui Riiast
kõigisse sihtkohtadesse, kuhu lendab ka Estonian Air, ning ka mõnda
sellisesse kohta, kuhu Eesti lennuﬁrma ei lenda.
Samas on Air Balticu piletid sihtkohtadesse, kuhu Estonian Air ei
lenda, Tallinnast ostes enamasti kallimad kui Riiast.
Sel aastal on Estonian Air jõudsalt Tallinnas oma turuosa kaotanud, sellal kui Air Baltic teatab järjest uutest reisijaterekorditest.
Eesti lennuﬁrmaga lendab Tallinnast küll endiselt kolm korda enam
inimesi kui lõunanaabrite omaga, ent Air Baltic on juba kasvanud
suuruselt teiseks lennuﬁrmaks Tallinnas.

ERR, 29.06

8. juuli 2009

Peotuli saabus Tallinna!
Neljapäeva, 2. juuli õhtul kell 22.30 jõudis Tallinna Admiraliteedi sadamasse purjelaevaga Ruhnu Karu laulu- ja tantsupeotuli, avades nii 25. laulu- ja 18. tantsupeo „ÜhesHingamine”.
Laulu- ja tantsupeotuli on läbinud üle 900 kilomeetri pikkuse teekonna
läbi Eesti. Kuni laulupeo rongkäiguni jääb tuli jahtali “Ruhnu Karu” pardale, kus selle eest kantakse ööpäevaringselt valvet. (Delﬁ, 02.07)
Foto: Andres Putting

Tantsupeol osalevad ka väliseestlaste
rühmad
Teiste seas löövad tantsupeol
kaasa Kanadast ja USAst pärit
väliseestlaste rühmad.
Portlandist sõitis kohale kaheksa tantsupaari. Nende jaoks
on rahvatants üks viis näidata
oma armastust Eesti ja eesti kultuuri vastu.
“See on nii võimas tunne,
kui kõik on rahvariietes ja eesti
muusika mängib ning rahvas

juubeldab. See annab mitmeks
aastakse suure elamuse,” rääkis Portlandi rahvatantsurühma
“Tulehoidjad” juht Liina Teose.
Kokku tantsib tänavusel tantsupeol 7460 esinejat.
Laulu- ja tantsupidu avatakse neljapäeva õhtul, tantsupeo
etendusi näeb reedel ja laupäeval Kalevi staadionil.

ERR, 30.06

Laulu- ja tantsupeole tuleb 15 Euroopa
vabatahtlikku
25. laulupeo ja 18. tantsupeo
“ÜhesHingamine” korraldamist
tuleb abistama 15 vabatahtlikku
üle Euroopa.
Noored vabatahtlikud on pärit 11 riigist nagu Austria, Rootsi, Itaalia, Hispaania, Bulgaaria,
Läti, Leedu, Suurbritannia, Kreeka, Ungari ja Prantsusmaa. Nad
saabusid Eestisse 1. juunil ja võtavad kahe kuu jooksul osa nii
laulu- kui tantsupeo ettevalmistusest, läbiviimisest ning mitmesugustest rahvapeoteemalistest
järeltegevustest.
Laulu- ja tantsupeo ajal võib
neid märgata nii rongkäigus kui
ka lauluväljakul ja Kalevi staa-

dionil, abistamas rahvapeo külastajaid ning Tallinnasse spetsiaalselt selleks puhuks saabunud
väliskülalisi ja esinejaid.
“Tegemist on esmakordse
Euroopa vabatahtliku teenistuse projektiga Eestis, mille eesmärgiks on anda ka väljaspool
Eestit laulu- ja tantsupeo vastu
huvi tundvatele noortele võimalus tutvuda eesti kultuuri ja
ühe olulisema traditsiooniga”,
sõnas MTÜ Continuous Action
juhataja Elen Brandmeister, lisades, et noored saavad kogeda
ka rahvusvahelises meeskonnas
töötamist.

Alates homsest saab Eesti
Panga muuseumis näha näitust
“Laulupidu läbi aegade”, mis
annab ülevaate laulupidudest
alates esimesest üldlaulupeost
kuni tänapäevani.
Näitus on pühendatud peatselt algavale laulu- ja tantsupeole ning Eesti laulutaadile
Gustav Ernesaksale, kelle sünnist möödus mullu detsembris
100 aastat.
Näitusel on vaatamiseks suveniir- ja osavõtjate märgid,
medalid, laulupidudega seotud
ajaloolised esemed, kirjandus,
plakatid, fotod, Ernesaksa isiklikke asju ja palju muud põnevat.
Näituse on koostanud oma
isikliku kollektsiooni põhjal kollektsionäär Aleks Kivinuk ning
kujundanud Eesti Panga küljendustoimetaja-disainer Urmas
Raidma.
ERR, 30.06

Tallinna lauluväljakul
avati laulupeo pink
Tallinna lauluväljakul avati
Eesti Meestelaulu Seltsi poolt
kingitud laulupeo pink “Laulud
nüüd lähevad”, mis on pühendatud kõigile laulupeolistele.
Laulupeo pink on paigutatud
Meestelaulu Seltsi esimese
kingituse, Gustav Ernesaksa
pronkskuju lähedale. Pingi sisse
on monteeritud helisüsteem,
kust võib kuulata laulupidude
läbi aegade populaarsemaid
koorilaule.
11-ne loo hulgas on “Koit”,
“Tuljak”, “Mu isamaa on minu
arm”, “Ta lendab mesipuu poole” ja teised. Kõige vanemad
lindistused on pärit 1969. aasta
juubelilaulupeost.
ERR, 02.07

Austraalia eestlaste
kodulehekülg

www.eesti.org.au

BNS, 30.06

Päevaleht piirab sügisest paberlehe lugude netis avaldamist
Sarnaselt Postimehele piirab
ka Eesti Päevaleht sügisest ajalehe trükiväljaandes ilmunud
uudiste tasuta avaldamist veebilehel.
“Eesti Päevaleht Onlinèi uuenduse raames toome sügiseks
lugejate ette võrguväljaande
uuel kujul ning selle uuenduse
käigus muutub kindlasti senine
praktika, mille kohaselt kõik paberväljaande artiklid olid alates
südaööst tervikuna internetist
vabalt saada,” kinnitas Päevalehe peatoimetaja Lea Larin.
Larini sõnul alustas Päevaleht
juba 1. juunist katseperioodi,
mil igast lehenumbrist üks lugu
ei olnud võrguväljaandes tervi-

kuna kättesaadav. Need artiklid,
mida täismahus saavad lugeda
ainult ajalehe tellijad või ostjad,
on paberväljaandes tähistatud
teatega “ainult ajalehes”, võrguväljaandes ilmus vastav lugu
lühendatult märkega “Loe seda
artiklit täismahus Eesti Päevalehe paberlehest”.
“Piirates ajalehe sisu vaba kättesaadavust internetis võidavad
eelkõige Eesti Päevalehe tellijad,
kes saavad tunda tõelist tellijaeelist - nautida professionaalselt tehtud ajalehte, mis pakub
unikaalseid žanre ja sisu, mida
igaüks internetis pakkuda ei
suuda,” põhjendas Larin, kelle
sõnul on terves maailmas trend,

kus ajalehed ja ajakirjad ning
üleüldiselt trükiajakirjandus otsib mudelit, kuidas väärtustada
oma väljaannete sisu.
Seda tehakse Larini hinnangul
kahel põhjusel. Esiteks on kvaliteetne, hea ajakirjandus kallis
ning teiseks soovitakse nii hoida
oma väljaannete tellijaid.
“Vajadus hea ajakirjanduse järele ei kao kuhugi ning ei kao ka
hea ajakirjandus. Eesti Päevaleht
hakkab aina rohkem pakkuma
hästi kirjutatud, süvitsi minevaid
lugusid, nagu analüüside seeria,
millega alustasime,” ütles Larin.
Lihtne uudis ja informatsioon
jääb tema kinnitusel internetti.

BNS, 29.06
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Lühiuudised

❖ Algas tänavune suurim ajateenistusse kutsumine, mille
käigus kutsub kaitseressursside
amet nädala jooksul aega teenima 1200 kutsealust.
❖ Keeleinspektsioon kontrollis
möödunud nädalal Ida-Virumaal
raamatukogu ja lasteasutuste töötajate eesti keele oskust
ning saatis neist 95 keeleeksamile. Keeleinspetsiooni andmetel osutus kõigis Ida-Virumaal
kontrollitud asutustes enamiku
töötajate eesti keele oskus ebapiisavaks.
❖ Kaitseministeerium paigaldab lähiajal Vabadussõja võidusamba trepi juurde lisatahvli,
mis selgitab kuues keeles võidusamba olemust. Lisatahvel
on valmistatud klaasist ning see
tutvustab lühidalt Vabadussõja
ajalugu, samba valmimise lugu
ning võidusamba autoreid. Info
on eesti, soome, inglise, saksa,
prantsuse ja vene keeles.
❖ Soome president Tarja Halonen ja tema elukaaslane Pentti
Arajärvi väisavad 5.-6. juulil Tallinnat ja Vilniust. Helsinkin Sanomat andmetel külastavad nad
Tallinnas pühapäeval ka laulu- ja
tantsupidu. Soome president
kohtub reisi ajal ühtlasi Eesti riigipea Toomas Hendrik Ilvesega.
❖ Peaminister Andrus Ansip
osaleb koos abikaasaga järgmisel nädalal toimuval Leedu riikluse 1000. aastapäeva tähistamisel.
Leedu suurjuubelil osalevad ka
Euroopa Komisjoni, Vatikani, Islandi, Läti, Soome, Poola Ukraina
ja Venemaa juhid. Oodata on ka
Norra, Rootsi ja Taani kuningakodade esindajaid.
❖ Juunis oli jätkuvalt populaarseim partei Keskerakond, keda
toetas kolmandik valijatest,
selgus uuringust, mille rahvusringhäälingu uudistetoimetuse
tellimusel viis läbi Emor .
❖ Eelmisel nädalal oli Eestis
kõige populaarsem telesaade
Vabadussõja võidusamba avamispidustuste otseülekanne Eesti
Televisioonis 22. juuni hilisõhtul,
mida vaatas 158.000 inimest.
❖ Üle kolmandiku Eesti elanikest on toime pannud väär- või
kriminaalteo ja saanud selle eest
karistada, kirjutab Postimees.
Eesti 1,3 miljonist elanikust kannavad peaaegu 95.000 kehtivat
kriminaalkaristust, 200.000 on
saanud kriminaalkorras karistada. Mullu lisandus 3706 kehtiva
kriminaalkaristusega inimest.
❖ Sarnaselt Postimehele ja
Eesti Päevalehehele kaaluvad
ka maakonnalehed võimalust
piirata paberlehe lugude netis
avaldamist, paljud on seda juba
teinud.
❖ President Toomas Hendrik
Ilves kirjutas teisipäeval Kadriorus alla otsusele võtta kuriteos süüdi mõistetud endiselt Ida
politseiprefektuuri juhilt Aivar
Otsaltilt ära Kotkaristi IV klassi
teenetemärk.
❖ Valitsus kinnitas 4,2-protsendise töötuskindlustusmakse
määra; 1. augustist on töövõtjale maksemäär 2,8 ja tööandjale
1,4 protsenti.
(Allikas: BNS, 29.06-01.07.09)
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Välisesindustest saab nüüd ka
ID-kaarte ja juhilube

Mihkelson: Venemaa õppust
tuleb tähelepanelikult jälgida

1. juulist jõustus uus konsulaarseadus, mis toob
mitmeid uus võimalusi Eesti kodanike dokumentide väljastamiseks ja legaliseerimistoiminguteks
Eesti välisesindustes ning aukonsulite poolt.
Seadus näeb Eesti välisesindustele ette õigusliku aluse võtta vastu passi ja isikutunnistuse taotlusi ja väljastada Eesti kodanikele lisaks passidele
ka isikutunnistusi. Ühe vajalikuma muudatusena
tekib nii konsulil kui aukonsulil võimalus väljastada Eesti kodanikele autojuhilube.
Uue seadusega lõpetatakse Eesti välismaalase
passi väljastamine välisesinduste kaudu. 30. juulist alates saavad Eesti välisesindused aga väljastada elamislubasid ID-kaardi kujul.
Tõestamistoimingute osas täpsustab uus
seadus, et neid võib Eesti välisesindustes edaspidi teha vaid juhul, kui toiming on vahetult seotud
Eesti kodaniku, Eesti juriidilise isiku või Eestis asuva varaga; samadel tingimustel võib osutada ka
tõlketeenust.
Välisesindustes konsulile teadaolevate asjaolude tõendi andmisel kaob ära piirang, et tõendi
taotleja saab olla ainult Eesti kodanik või Eestis
asuv juriidiline isik ning tõendeid võib edaspidi
väljastada kodakondsusest sõltumata. Tõendeid
võivad väljastada ka aukonsulid, kui sellise toimingu vajadus on põhjendatud ja tõendi sisu
on kooskõlastatud välisesinduse või välisministeeriumi konsulaarosakonnaga. Tõendeid väljastatakse mitmesuguse sisuga, sageli aitab tõend
lihtsustada asjaajamist välisriigis, kuna tõendit ei
ole vaja täiendavalt kinnitada apostilleʼiga ega ka
legaliseerida. Samuti on tõend väga kiireks ning
mugavaks lahenduseks juhul, kui pole võimalik
oodata asendusdokumentide saabumist Eestist.
Selliste juhtumite näiteks on autodokumentide
kadumine või vargusjuhtumid välisriigis ja teised
ootamatud ning kohest lahendust nõudvad olukorrad.
Avaliku dokumendi legaliseerimisel näeb
seaduse alusel kehtestatud uus määrus konsulaarametnikule ette võimaluse legaliseerida konsulaarpiirkonnast väljapool väljastatud avalikke
dokumente.
Delﬁ, 02.07

Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva riigikogu liikme Marko Mihkelsoni hinnangul peavad Euroopa
Liit ja muu rahvusvaheline üldsus Venemaal Kaukaasias alanud õppust kindlasti tähelepanelikult
jälgima.
Venemaa peaministri Vladimir Putini presidendiaegne nõunik Andrei Illarionov ennustas eelmisel kolmapäeval, et õppuse lõpupäeval 6. juulil
puhkeb Vene-Gruusia sõda, mille eesmärk on
Saakašvili kukutamine ning Gruusiat läbiva naftaja gaasijuhtme oma kontrolli alla saamine.
Mihkelsoni sõnul ei taha ta sõja taaspuhkemise
kohta mingeid ennustusi teha ning tal puudub
kindlus öelda, et õppused lõppevad mingi kindla
stsenaariumi järgi, mis viib sõjalise konﬂiktini.
“See, et õppusel osalevad ka Abhaasias ja Lõuna-Osseetias paiknevad üksused, loob tõsisema
pildi,” lisas Mihkelson siiski.
Ta tõdes, et praeguse õppuse puhul on olemas
teatud analoogia 2008. aasta suvel toimunud õppusega, mis päädis kurbade sündmustega Gruusias.
Mihkelsoni sõnul ei ole Venemaa suurõppuse
eesmärk anda vastus mais Gruusias toimunud
NATO õppusele, kuna Vene õppus oli planeeritud
juba tükk aega varem enne NATO õppuse toimumist. “Samas vastandab Venemaa end õppusega
NATO võimalikule laienemisele Gruusiasse,” lausus Mihkelson ja lisas, et Venemaa jaoks on väga
oluline kindlustada oma kohalolek Kaukaasias,
kuna tegemist on nii geopoliitiliselt kui energiajulgeoleku mõttes ülimalt olulise piirkonnaga.
Mihkelsoni sõnul teeb teda valvsaks Venemaa
poliitiline hoiak, mille järgi on Gruusia praegune
juhtkond Venemaa silmis mittelegitiimne ning
Venemaa üritab mõjutada olukorda Kaukaasias
endale soodsas suunas.
Venemaa armee alustab esmaspäeval Kaukaasia
piirkonnas suurõppust Kavkaz 2009, millel osaleb
kokku 8500 sõjaväelast. Õppusele on kaasatud
langevarjurid, motoriseeritud jalavägi, rasketehnika, õhuvägi ja merevägi. Esmakordselt osalevad
ka Gruusia sepraatpiirkondade Abhaasia ja Lõuna-Osseetia üksused ning manöövrid toimuvad
osaliselt Abhaasia territooriumil. Eelmisel aastal
toimusid õppused Kavkaz 2008 Põhja-Osseetias,
paar päeva pärast õppuste lõppemist algas augustisõda, milles Venemaa kasutas manöövritel
osalenud sõjaväeüksusi ja tehnikat.
Tänavu mais oli Gruusias NATO ja partnerriikide
õppus, millel osales 1500 sõjaväelast ja mis tingis
Venemaa terava reaktsiooni.
BNS, 29.06

Eesti suursaadik Kreekas andis
üle volikirja
Teisipäeval, 30. juunil esitas Eesti Vabariigi uus
suursaadik Kreeka Vabariigis Andres Talvik oma
volikirja Kreeka presidendile Karolos Papouliasele.
Volikirjade üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses leidsid suursaadik Talvik ja president Papoulias Eesti ning Kreeka suhetest rääkides, et kahe riigi suhted on head, kuid neid
peaks veelgi tihendama. „Lisaks kahepoolsetele
visiitidele soovime tihendada ka ametnikevahelisi kontakte ja muuta regulaarseks riikidevaheliste
konsultatsioonide toimumise,“ märkis Eesti suursaadik. Suursaadik Talvik andis Kreeka presidendile edasi ka Eesti Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese tervitused ning küllakutse Eestisse.
Kohtumisel peatuti veel ka ebaseadusliku rände teemadel. Suursaadik Talviku sõnul on rändeprobleem kogu Euroopa Liidu mure ja selle
lahendamiseks on vaja EL solidaarsust ning ühist
pingutamist.
Eesti suursaadik Kreekas Andres Talvik on sündinud 6. juulil 1947. aastal Tallinnas. 1972. aastal
lõpetas Talvik Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna. Välisministeeriumisse asus Talvik
tööle 1992. aastal. Ta on olnud välismajanduspoliitika osakonna direktor, töötanud Eesti saatkonnas Brüsselis ja Pariisis, olnud Eesti suursaadik
Prantsusmaal. Enne praegusesse ametisse asumist oli Andres Talvik välisministeeriumi Aasia,
Austraalia ja Okeaania büroo direktor. Suursaadik
Andres Talvik räägib inglise, prantsuse ja vene
keelt.
Suursaadik Andres Talvik on abielus, peres kasvavad poeg ja tütar.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
1.juuli 2009

Ansip kohtus Belgia peaministriga
Teisipäevastel kohtumistel Belgia peaministri
Herman Van Rompuyga ning rahandusministri
Didier Reyndersiga Brüsselis kinnitas peaminister
Andrus Ansip, et Eesti sihiks on liituda euroalaga
nii pea kui võimalik.
Selleks kavatseb Eesti täita kõik ettenähtud
nõuded ning on seadnud liitumise tähtajaks 1.jaanuari 2011, teatas valitsuse pressibüroo.
Belgia peaminister ja rahandusminister avaldasid toetust Eesti püüdlustele. Rompuy sõnul on
just euro aidanud Belgial ja paljudel teistel riikidel
tulla paremini toime majandusraskustega. Tema
sõnul on euro majandusliku stabiilsuse ja usalduse kinnituseks.
Kohtumistel räägiti ka riikide majanduse olukorrast. Peaministri sõnul on Eesti majanduskasvu
kiireks taastumiseks pidanud oluliseks konservatiivse eelarvepoliitika hoidmist. “Oleme seadnud
eesmärgiks hoida eelarve deﬁtsiiti mitte üle kolme protsendi SKT-st,” sõnas ta.
Kohtumisel Belgia Keskpangas kinnitas selle
juht Guy Quaden, et euroala ei ole suletud klubi
ja selle uksed on avatud kõigile, kes esitatud nõuded täidavad. Keskpanga juht avaldas lootust, et
Eesti saab peatselt euroklubi liikmeks.
BNS, 30.06

Lühiuudised
❖ President Toomas Hendrik
Ilves otsustas põhiseaduse vastasuse tõttu jätta välja kuulutamata riigikogus vastu võetud
karistusseadustiku, mis on kaasa toonud mitme õigusteadlase,
poliitiku ja ajakirjaniku kriitika.
Lisaks ei kuulutanud president
välja karistusseadustikust tingitud avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise
seaduse ja kriminaalmenetluse
seadustiku muutmise seadust.
President peab vajalikuks, et
riigikogu arutaks seadusemuudatusi uuesti ning viiks need
vastavusse põhiseadusega.
❖ Eesti Rahvusringhääling
(ERR) teeb neljapäeval algavast 25. laulu- ja 18. tansupeost
“ÜhesHingamine” ülekandeid
nii televisiooni kui raadio vahendusel, esmakordselt saab
laulupidu televisioonis vaadata
kõrge kvaliteediga HD-testkanalil.
❖ Maailma üheks raskeimaks
sõjalis-sportlikuks võistluseks
peetaval Erna retkel osaleb
tänavu 28 võistkonda nii Eestist
kui välismaalt. 5.- 8. augustini toimuval Erna retkel osalevaid võistkondi on lisaks Eesti
jõustruktuuridest ka Soomest,
Hollandist, Taanist, Saksamaalt
ja Iirimaalt.
❖ Kaitsevägi saadab juulis
Afganistani kolm sõdurit, kes
asendavad lahingutegevuses
hukkunud ja haavata saanud
kaitseväelasi.
❖ Eesti elanike usaldus valitsuse ja peaministri vastu langes
juunis rekordmadalale, kõige
rohkem usaldasid inimesed
päästeametit, piirivalvet ja politseid, selgub avaliku arvamuse
uuringust.
❖ Liikumispuudega inimeste liidu esindus kohtub reedel
kaitseminister Jaak Aaviksooga,
et kuulda ministrilt lõplikku otsust selle kohta, kas liikumistakistustega inimestele on kavas
võimaldada Vabadussõja võidusambale ligipääs. Liit nentis,
et hiljutisel pidulikul avamisel
pidid liikumisabivahendeid kasutavad inimesed tõdema, et
nende osaks jäi sündmuse jälgimine Vabaduse väljakult, sest
samba jalamist eraldas neid
järsk trepistik.
❖ Sel aastal ainus väliskülalisdirigent, kes juhatab XXV Laulupeol “ÜhesHingamine”, on Eesti ﬁlharmoonia kammerkoori
(EFK) peadirigent Daniel Reuss.
Reuss dirigeerib 4. juulil Anton
Bruckneri “Ave Mariat” kutseliste kooride esituses.
❖ Valitsus kiitis heaks seadusemuudatuse, mille jõustumisel
on patsientidel edaspidi võimalik osta Eestis välja ka teises EL-i
liikmesriigis retseptiga väljakirjutatud ravim.
❖ Tallinna börsil möödus neljapäev madala kauplemisaktiivsusega. Indeks OMXT kahanes
0,32 protsenti 299,61 punktini.
Kokku oli 115 tehingu käive 3,79
miljonit krooni, Tallinki aktsia
tõi käivet 1,98 miljonit krooni.
(Allikas: BNS, 01.07-02.07.09)
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Algus esilehel
võimule ning teise riigi ja rahva alamana elus püsida.
Kaotused on vajalikud ja õpetlikud, ent selleks et võiksime sirgeselgselt, vabalt ning väärikalt oma naabrite hulgas seista, on äärmiselt tarvilik, et me teadvustame endile ka oma saavutusi. Just selleks
seadsid meie riigiisad sisse Võidupüha, mis tähistades Vabadussõja
üht ilusaimat ning rahuldustpakkuvaimat võitu Võnnu all, meenutab, et ka tibatillukese rahvana võime ja saame olla võidukad kui
omavahel kisklemise asemel endi jõu ja püüdlused ühendame. Leidku see usk meie südameis kinnitust igal aastal kui Tori sõjameeste
mälestuskirikus süüdatakse võidutuli.
Tänavune Võidupüha saab olema varasematest erinev selle poolest, et Eesti rahvas saab lisaks igaaastasele tähtpäevale veel ühe
võimaluse mõtiskleda võidu, vabaduse ning sellele viivate väärtuste
üle. Nimelt Võidupüha esimestel minutitel, just pärast kesköötundi
avatakse Tallinna kesklinnas Vabadussammas, mis mitte ainult ei
austa vabadusvõitlejaid ning nende mälestust, vaid meenutab ka,
et vabadus pole iial enesestmõistetav antus, vaid selle eest tuleb
jätkuvalt ning teadlikult seista ning selle kasuks otsustada. Et lugu
on nõnda, sellest annab kõnekalt tunnistust just sellesama vabadussamba saamislugu, mis oli tulvil vastasseisu ja kriitikat. Kellele ei
meeldinud võidutöö esteetika, kes leidis, et rist ja mõõgastatud käsi
ei ole sobiv sümboolika eesti rahva vabadust tähistama, kes arvas et
monumendi püstitamine on liiga kallis, mõni kinnitas, et meile pole
vabadussammast tarviski. Teiselt poolt oli muidugi ka hulk samba
pooldajaid ja just nende otsusekindluse tulemusel on sammas siiski
valminud.
Teisalt on taoline aktiivne huvi ja sekkumine Vabadussamba püstitamisesse ‒ olgu siis poolt või vastu ‒ tunnistuseks, et oleme tõesti
vaba rahvas ning Eesti on meie oma riik, mille eest ühiselt vastutame. Ta on meie oma riik ka siis kui viibime temast kaugel, kasvõi
siin maakera kuklapoolel, nagu Eesti poolt vaadates tavatsetakse
öelda. On teada, et viimastel aastatel on kasvav hulk noori inimesi
Eestimaa tolmu oma jalgadelt pühkinud. Mõni lühemaks, mõni pikemaks ajaperioodiks. Ent eks peavadki igal riigil ja rahval olema omad
saadikud, kes teda ilma peal tutvustavad. Seda olete teinud teie,
austatud aktuselised, siin paguluses, kui Eesti oli kinni Nõukogude
okupatsiooni raudkardinate taga. Seda tööd jätkab nüüd omal viisil noorem põlvkond, kes laias ilma radu tallates Eestile nime ja näo
annab. Nagu küllap ka teie, nõnda minagi olen loendamatutele inimestele pidanud seletama, kus asub Eesti ja kes on eestlased, alates
vahetusõpilase päevist Saksamaal Geislingeni gümnaasiumis, kus
mitmed kaasõpilased kangesti tahtsid uskuda, et ma venelane olen
(ning mõned paistsid seda uskumust isegi nautivat).
Võitleja võidab alati midagi, ent mistahes võitluse mõte ei peitu
võitluses endas. Eesti Vabadussõda ei olnud võimalik ja edukas mitte seepärast, et oli keegi, kelle vastu võidelda, vaid palju enam kuna
inimesed leidsid, et oli, mille eest võidelda.
Muidugi leidub alati kahtlejaid. Taolistest kirjutas juba 1901. aastal
oma luuletuses Karl Eduard Sööt:

Nad ütlesid, sa kaod ära kui uinuv laineke, su elu asjata, ei kanna
sind mingi sihile. /Nad ütlesid, sa oled väike, Sul puudub elujõud, sul
iseteadvusest ja püüdest ja haridusest on põud.
Ning samas luuletuses võtab Sööt justkui kokku põhiväärtused ja
hoiakud, mis meid siiski üles ehitavad ning elavaks teevad:
Veel elab Eestis usku, lootust ja õigust ja vabadust, veel ausaks
ettevõtteks julgust ja eluks armastust.
Lõpetuseks lisab luuletaja, et kui need toed ja talad pole löönud
kõikuma, siis las rongakari karjuda, ei meid saa miski hirmuta.
Täna on ehk just nende talade ja tugede kinnitamine ning nimetatud põhiväärtuste hoidmine ja kasvatamine üks olulisimaid ülesandeid meie rahva ees. Sel ajal kui Eesti sõdurid teevad tubli tööd
ning pälvivad tunnustust NATO missioonidel Iraagis ja Afghanistanis, andes nõnda oma panuse maailma julgeoleku tagamisse ning
demokraatlike väärtuste kaitsmisesse, on ka väiksemas mastaabis
Eesti omal pinnal käimas võitlus selle nimel, et Eesti poleks mitte
üksnes looduslikult kaunis, vaid ka sõbralik ja kodune paik seal elavatele inimestele. Paik, mille eest tasub võidelda. Juba mõnda aega
juhivad tundlikumad inimesed tähelepanu hoolimatusele, õelusele,
ahnusele ja uhkusele, mis ühiskonda seesmiselt koormab, lämmatab
ja upakile ajab. Kindlasti on taolise probleemi teadvustamine ühtlasi
juba ka samm lähemale lahendusele.
Kord Canberras sõjamemooriali juures jalutades hakkas mulle
silma ühe jalaväepataljoni mälestustahvel, mida päädis juhtlause
‒ What we have ‒ we hold, mis meil on, seda me hoiame. See lause
tundus tol hetkel väga ustav ja kangelaslik ning jäi iseäranis selgesti
meelde.
Meie rahva teekond on kulgenud läbi võitude, kaotuste, üle tõusude ja languste. Ning tee läheb edasi. Uued väljakutsed seisavad
juba silmapiiril, käesolevad raskused ootavad lahendusi. Meiegi privileeg ja kohustus sel teel eestlaste ja inimestena on hoida ja alal
hoida seda, mis meil on, mille nimel oleme ühise rahvana võidelnud
ja ohvreid toonud. Hoida meie keelt ja kultuuri, vabadust ja väärikust, seista iseenda eest, aga ka märgata inimest enda kõrval, sest
üksnes koos saame püsida ja kesta.
Soovin meile kõigile head ja õnnistatud Võidupüha!
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Küüditamise mälestamine
Adelaide’is
Laupäeval ja pühapäeval, 13.
14. juunil toimus Adelaideʼis
iga-aastane
Baltimaadelt
massküüditamiste
mälestamine Lõuna-Austraalia Balti
Nõukogu korraldusel.
Avataktiks oli laupäeval, 13.
juunil pärjapanek Migratsiooni Muuseumi siseõuel asuvale
mälestustahvlile Adelaide Eesti
Folklooriansambli liikmete Kustas Tiivase ja Aaron Tamme torupilli helide saatel. Sõnavõttudega esinesid Balti Nõukogu
president Maret Kneebone ja
muuseumi kuraator Catherine
Manning. Sündmust kaunistas
lauludega läti noortekoor.
Järgmisel päeval toimus mälestusjumalateenistus läti kirikus Wayvilleʼis. Aukülalistena
viibis kohal rida Lõuna-Austraalia parlamendi liikmeid ja
teisi nimekaid isikuid. Avalik-

kusele tuntud Tom Koutsantonis esindas peaminister Mike
Ranni. Teistest võiks nimetada
Julian Stefanit, David Pisonit,
opositsioonijuhi Martin Hamilton-Smithi esindajana, endist
asekuberneri Bruno Kruminsit,
Läti konsulit dr Valdis Tomanist ja Unley linnapead Richard
Thorni.
Jumalateenistuse liturgilise
osa täitsid läti pastor M. Lukasevics ja leedu preester J. Petraitis
ning jutluse pidas eesti pastor A.
Palm. Pärast avatseremooniat
laulsid ühendatud läti ja leedu
koor Austraalia hümni ning August Topmani Reekviemi. Piibli
lugemise esitas pastor Lukasevics, millele järgnesid kaks laulu
leedu segakoorilt.
Järgnevalt esitas leedu preester laulupalve meie kolme kodumaa eest. Järgnes kaks lau-

lu läti segakoorilt. Siis saabus
meeldiv üllatus, eriti eestlastele,
nimelt esines Ingrid Härm kahe
soololauluga enda kitarri saatel.
Kahjuks oli Ingridi esinemine
kavalehelt välja jäänud, sest see
selgus alles pärast kava trükkimist. Igal juhul Ingridi esinemine ületas kooride võimeid.
Pastor Andres Palmi jutlusele
järgnes soololaul leedu päritolu
nooruki Aidan Varnase poolt.
Suurepärane. Aidani ja Ingrid
Härmi soolod tõesti ületasid
seda, mida koorid olid võimelised pakkuma.
Lõpetuseks kaks laulu läti
meeskoorilt, siis õnnistamine ja
kolm Balti rahvushümni.
Pärastpoole toimus Läti Majas koosviibimine kutsutud külalistele.
G. Vallo

Reedel kõlab esmakordselt
uus lipulangetamise signatuur
Reedel kõlab Pika Hermanni
tornis Eesti lipu langetamisel
esmakordselt Gustav Ernesaksa
laulu “Mu isamaa on minu arm”
signatuur.
Lipu langetamise tseremoonial esineb tervitussõnavõtuga
dirigent Kuno Areng ning osalevad laulupeokoorid, teatas Eesti
Meestelaulu Selts.
«Laulutaat armastas öelda,
et suu laulab ja süda muretseb.
Täna mu süda enam ei muretse
- nüüd kõlavad Eesti lipu heiskamisel ja langetamisel Pika
Hermanni tornis kõige pühamad laulud, mis on Eesti rahvast aastakümneid ühendanud
ja koos hoidnud,» sõnas maestro Eri Klas.
Koos laulu- ja tantsupeo, kultuuri- ja loominguliste liitude

juhtidega ning kõrgkooli rektoritega pöördus Eesti Meestelaulu Selts käesoleva aasta aprillis
riigikogu poole ettepanekuga
vahetada välja Eesti lipu langetamisel kõlava laulu “Mu isamaa
armas” meloodia ning asendada see Gustav Ernesaksa lauluga “Mu isamaa on minu arm”.
Kultuuri- ja haridusjuhid ei
pidanud ligi 200-aasta vanust
saksa üliõpilaste õllelaulu viisi
kasutamist lipu langetamisel
sobilikuks ja väärikaks.
Riigikogu võttis lipu seaduse
muudatuse vastu viimasel istungipäeval enne suvepuhkusele minekut.
ERR, 01.07.2009

Fotol: Eesti lipp lehvimas
Pika Hermanni torni otsas
Foto: Wikipedia

Tallinnas algas välis-Eesti kongress
Neljapäeval, 2. juulil algas
Kadriorus Kumu hariduskeskuses välis-Eesti VI kongress.
1928. aastal asutatud ja 1995.
aastal taasasutatud Välis-Eesti
Ühingu eestvõttel toimuv üritus on pühendatud Eesti riigi
väärtustele ja väljaspool Eestit
asuva eestlaskonna kultuuripärandile. Asutamisaegadel kokku
lepitud tava kohaselt peetakse
Välis-Eesti kongresse Tallinnas
üldlaulupidude kui eestlaste
suurte kokkutulekute künnisel,
teatasid kongressi korraldajad.
Plenaaristungil on kõne all
Eesti praeguse rahvastiku minevik, hetkeseis ja tulevik, Eesti
keeleteadlaste missioon ning
eesti keel kui ühendav ja lahutav tegur. Vaatluse all on ka eesti heliloomingu suurkuju Rudolf

Tobias.
Pärastlõunasel sümpoosionil “Eesti diasporaa” on kavas
ülevaated eesti kunstnikest
Torontos, Venemaa eestlaste
kultuurielust ja Eesti Vabariigi
90. aastapäeva tähistamisest
väljaspool kodumaad.
Praegune eesti diasporaa pole
maailmas mingi uus nähtus.
Enam-vähem sama hulk eestlasi
elas väljaspool Eestit ka sajand
tagasi, ehkki asukohamaad ja
neis elanud eestlaste hulk olid
tänapäevasega võrreldes mõneti erinevad.
Aastail 1925-1927 suundusid
paljud eestlased majanduslikel
kaalutlustel Põhja- ja LõunaAmeerikasse. Siis sündiski mõte
luua Välis-Eesti Ühing, mis asuks
Tallinnas ja aitaks Eestist lahku-

nuil ka uues asupaigas eestlasteks jääda. Ühingu tähtsaim
põhikirjaline ülesanne oli ühendada ja rakendada välis-Eesti
ja kodu-Eesti ühisele rahvuskultuurilisele ja majanduslikule
ülesehitavale tööle kodumaa
kasuks.
Muutused välismaal elavas
eestlaskonnas on toimunud
põlvkonniti. Nüüd on näiteks
teistesse Euroopa riikidesse
Eestist paiguti lausa massiliselt
välja rännatud. Suhtumine Välis-Eesti kuvandisse on kõvasti
muutunud - Eesti riiklikud ja
ühiskondlikud struktuurid on
järjest rohkem hakanud looma
kontakte uute väljarändajatega, sest tegemist on Eesti Vabariigi kodanikega ja potentsiaalsete valijatega, kelle häältest on
Eesti poliitikaelu seadjad huvitatud.
BNS, 02.07
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V õ i d u p ü h a j a jaanipidu
M e l b o urne’is

Diana Ritchie kõne Võidupüha aktusel

Melbourneʼis tähistati neid kahte tähtsat sündmust Eesti Majas pühapäeval 21. juunil algusga kell 14.00. Hoolimata külmast talveilmast oli Eesti Maja suurde saali kogunenud ligi sada
kaasmaalast koos teistest rahvustest sõpradega. Külaliste hulgas oli rõõm näha ka kena hulk
hiljuti Eestist saabunud noori.
Lava dekoratsioonid olid jälle valmistanud Taevo Vaikma
ja ta abikaasa Milvi oskuslikud
käed. Lava ees asuvat võimsat
kõrgetasemelist heliseadeldist
kontrollis Rein Valling. Teadustajatena esinesid Diana Ritchie
ja Bruno Metsar.
Võidupüha tähistamine algas
M.E.Ü. „Kodu” kauaaegse esimehe Bruno Metsari sõnavõtuga,
kes tervitas kohalolijaid ja tuletas meelde Võidupüha tähistamist kodumaal, kus Vabariigi
President 23. juuni hommikul
süütas Võidutule, mis kanti kaitseliitlaste poolt üle maa laiali.
Sümboolne võidutuli süüdati
nüüd ka Melbourneʼis, kaugel
kodumaast, Eesti Maja suures
saalis ja väikesed tulukesed
kanti rahvariides kaasmaalaste
poolt igasse lauda laiali.
Sisuka võidupüha kõne pidas
Diana Ritchie (vaata paremal).
Seejärel mälestati püsti seistes
kõiki, kes on Eesti vabaduse eest
võidelnud ja langenud ning lauldi meeskoori poolt salvestatud
helide saatel Eesti hümni.
Järgnes Hilja Toomi poolt esitatud laul „Rukkilill”, muusika ja
tekst Helmut Jõgioja. “...rukkilill
ei saa küll võistelda eredate ja
lõhnavate võõramaa lilledega,
kuid ta on visa nagu paene maa
ja põllumees, kes olnud enne
meid...oled sinine kui taeva kild...
et sa ikka jääks siia õitsema...“
See sügavasisuliste sõnadega
kütkestava viisiga südamlikult
esitatud lihtne eesti laul oli eriti
mõjuv ja päevakohane.
Nüüd astus lava ette seitsmeaastane Ambrose Ritchie, kes
deklameeris sulaselges eesti
keeles Fr. R. Kreutzwaldi 1864.
a loodud luuletuse „Ma teretan
sind hommik”. Tore oli näha
seda vahvat noort esinemas.
Muusikalise
ettekandena
kuulsime järgnevalt klaveri ja
trombooni duetti. Mart ja Max
Saarelaht esitasid viimistletult
ja oskuslikult Brad Mehldavʼi
“Song, song”.
Võidupüha tähistamise lõppakordina palus M.E.Ü. „Kodu” esimees Bruno Metsar ette astuda
nelja kaasmaalast, keda M.E.Ü
„Kodu” oli valinud nende suurte
teenete eest ühingu uuteks auliikmeteks: Sir Arvi Parbo, Karin
Adamson, Taevo Vaikma ja Siigi Kangru. Neile anti üle vastav
diplom ja kinnitati rinda vastvalminud auliikme märk. Samas
paluti ette tulla ka endised auliikmed Erna Piik, Ausma Taves,
Vilma Kiviväli, Arnold Mikkor
ja Bruno Metsar. Edistest auliikmetest oli kohal ainult kolm
viimast. Neile kinnitati rinda ka
sama märk.
Võidupüha tähistamine lõppenud, järgnes viieteist-minuti-

line vaheaeg, kus kuulsime helilindistatud ilusat eesti muusikat.
Kava teine pool, Jaanipidu,
algas üllatuslikult jaaniussikese
otsimisega. Bruno Metsar teatas,
et mitme tooli alla on peidetud
jaaniussike. Nii läkski kribinalkrabinal jaaniussikese otsimiseks lahti. Jaaniussikeseks osutus valgust kiirgav väike toruke.
Igat õnnelikku leidjat ootas aga
kingitus: pudel joodavat või karp
šokolaadi.
Kava teise poole avanumbrina
kuulsime laulu “Jaaniööl“ M.E.Ü.
„Kodu” Naiskoori esitlusel (sõnad Marie Under, viis Irene Haldma-Eelma). Koori juhatas vilunult koori kauaaegne juht Karin
Adamson. Mõned laulu sõnad
viitavad arvatavasti muistendites esinenud Koidu ja Hämariku
ainult korra aastas toimuvale üürikesele romantilisele kohtumisele „...silm silmas nad jaanikuul,
neid ühte on köitnud hõbevöö,
üks süttimas teise suus...“. Naiskoorilt jälle üks ilus panus ürituse heaks kordaminekuks.
Nüüd oli aga käes aeg kuulajaskonnal naiskoori abil oma
võimeid näidata, ühislauluga
„Jaan läeb jaanitulele”. Mehed
pandi laulma „tiri-aga-tõmba,
tiri-aga-tõmba“. Kuulajaskonna
kaasatõmbamine oli väga hea
mõte, ainult et meeste hääled
on viimasel ajal väga vaikseks
jäänud!
Ühislaulule järgnes lõunamaine ﬂamenkotants. Eestist hiljuti
Melbourne asunud Angela Kerig
esitas väga professionaalselt ja
särtsakalt kaks tantsu: „Rumba”
ja “Sevillans”. Hispaanialik muusika ja kütkestav esitus oli programmis ilusaks üllatuseks.
Järgnevalt kuulsime huvitavat
tämbrit omavalt Anne Kirsilt hingelises esitluses „Naerata”: “On
arm meil möödund ja ees on lahkumine, kas tõesti loodad sa, et
õnn on igavene...“. Pikki aastaid
on Anne Kirss kostitanud melbournlasi nii palju kordi oma
suurepärase esinemisega, nii ka
nüüd.

kuulajaskonda refräänis laulma
„juhhaidii” ja teine pool “juhhaidii-aidaa”. Laul ise ei tekitanud
mingeid probleeme ning kuidagimoodi saadi refrääniga ka
hakkama.
Järgnes kuuesalmine lugulaul-duett-naljalugu Anne Kirsi
ja Bruno Metsari esitlusel. Selles
loos lööb üks naine kogu aeg
üleaisa ja püüab veenda oma
purjutavat meest asja süütuses,
kuni aasta pärast on oma mehele tundmatud väikesed lapsed
majas...?! Tore lugu ja jälle üks
üllatus!
Programmi lõppnumbrina oli
rõõm nautida rahvatantsugruppi „Sügislilled“, kes esinesid
kolme tantsuga: “Oige ja vasemba”, “Padespaan” ja “Kääri käised ülesse“. Grupp koosneb igas
vanuses vahvatest daamidest,
kellest mõned on jõudnud juba
aupaklikku ikka. Esitlus oli aga
nooruslik ja dünaamiline.
Nii auliikmed kui kõik esinejad
said palju kiitust ja tunnustust
aplausi näol. Programmi lõppedes tänas Bruno Metsar kõiki esinejaid ja asjaoslisi.
Pärast lühikest vaheaega lasti
hea maitsta August Sirkeli käe
all valmistatud toidul ‒ viinervorstid, hapukapsas, kartulipudru, lisaks must leib ning hiljem
kohv ja koogid. Kogu aeg oli ka
võimalus kuulata helilindistatud
armsat eesti muusikat.
Nii oli sel aastal Melbourneʼis
jälle tähistatud ilusasti ja väärikalt Võidupüha ja jaanipäeva.
Palju tööd ja vaeva oli tehtud
paljude poolt õhtupooliku heaks kordaminekuks, mis kandis
head vilja ja oli publiku poolt siiralt hinnatud. Kohalolijate suurim tänu kuulub M.E.Ü „Kodu“
juhatusele, kõigile esinejatele ja
asjaosalistele!

Raivo Rähni

Võnnu lahingu aastapäeval, 23. juunil pühitseme võidupüha
Vabadussõja võitude tähistamiseks, mille läbi meie oma riikliku
iseseisvuse ja vabaduse saavutasime. Tänavu möödub 90 aastat
Võnnu lahingust. Relvaga käes vabastasime kodumaa ja tõrjusime
vaenlased oma isade maalt. Võit saavutati vaid seetõttu, et kogu rahvas, nii vanad kui noored üksmeelselt astusid vaenlase vastu.
Eesti armee ja Balti Landeswehri sõjaline vastasseis polnud juba
1919. aasta juunis lihtsalt järjekordne lahing Vabadussõja Lõunarindel - siin võideldi ju “verivaenlasega”. Bolševike Punaarmee oli
ajalooliselt uus vastane, keda äärmisel juhul põlati. Saksa parunid
seevastu aga olid eestlasi 13. sajandist peale valitsenud, mistõttu
teda käsitati “ajaloolise vaenlasena”, kes nüüd moodustasidki Balti
Maaväe.
Nii seisidki eesti sõdurid 1919.a juunis Võnnus vastamisi uue vanlasega. Lätimaa ümbrusse Liibavi ja Vindavi kandis oli koondunud balti
mõisnikke. Landeswehrr sundis Läti valitsust positsioonilt lahkuma,
vallutas Riia, mille järgi tungisid edasi Eesti poole, kes oli läinud Läti
seaduslikule valitsusele appi võitluses enamlastega.Oli karta et landeswehr tahab tagandada ka Eesti ajutise valitsuse ja siin jälle mõisnike valitsuse asemele panna.
Sõdurite motiveerimiseks kasutas Laidoner populaarset pilti 700aastasest orjapõlvest Balti parunite all. Nii manitses ta oma diviisikomandöre 18. juunil: “...ärge unustage, et Landeswehr, see on Balti
parunid, on meie verivaenlased, kelle vastu meie ennast kõige jõuga
peame kaitsma.”
Sakslaste üldpealetung kogu rindel algas 21. juuni varahommikul.
Suurtükitule toetusel ründas Landeswehr Eesti ja Läti vägede positsioone. Äge tulevahetus kestis kaks päeva, mil Landeswehri väed
suutsid Eesti vägesid maha suruda.
Eesti ja Läti poolt tuli äge vastupanu ja 23.juuni hommikuks oli landeswehr lõplikult löödud.
Samal päeval teatas diviisiülem Ernst Põdder: “Täna kell 8.30 on
soomusrongide dessandid ja 3. diviisi väeosad Võnnu linna ja tema
ümbruse oma alla võtnu. Palun korraldus teha, et saadud võidu puhul meie põlise ja äraandliku vaenlase üle linnades ja maakondades
saaks lipud välja pandud ning kohalikes garnisonides sõjaväe paraadid toime pandud.”
Vägede täpse suuruse ning varustuse kohta annavad erinevad allikad erinevaid andmeid. Üldtunnustatud käsitluse kohaselt oli Eestil
ülekaal sõdurite arvus, tehniliselt oli paremini varustatud Landeswehr.
15 aastat hiljem nimetati 23. juuni Riigipühaks
1934.a. arutati Riigikogus pühade ja puhkepäevade seaduse muutmist. Võidupühale sooviti anda riigipüha staatus. Samuti oli Jaanipäev kujunenud “logelemise ja jooma pühadeks” ning Eesti riigivõim
soovis olukorda muuta nii, et võidupüha fookusesse tõstmine sunniks unustama taunimisväärseid kombeid ja kasvataks rahvuslikku
ühtsust. Päevalehe toimetaja Harald Tammer kirjutas 22. juunil 1934:
“Kogu rahva võitlus võimsa generatsiooni üksmeelne jõukokkuvõtt
oli see, mis meile tõi võidu Võnnu all. Üksmeele tulukuse võrratu ja
õpetliku demonstratsioonina peab Võnnu lahing jääma ka meie ja
tulevaste põlvede mällu.” Rahva üksmeel saavutaski emotsionaalse kõrgpunkti 23. juuni õhtul 1934, kui traditsioonilised jaanituled
muutusid korraga võidutuledeks.
Sel aastal 23. juuni esimestel minutitel, avatakse Tallinnas Vabaduse väljakule kerkinud Vabadussõja võidusammas. Samba avamise
pidulik tseremoonia algab juba 22. juuni õhtul kell kümme, nii hiline
kellaaeg on valitud tagamõttega näidata sammast õhtusel, pimedal
ajal, nii palju kui juuni teisel poolel seda pimedust üldse on, et samba
visuaalne efekt oleks võimalikult suur.

Meie Eesti rahva ajaloos oli
Vabadussõda üks kõige tähtsam sündmus: see oli meie
oludes hiigelvõitlus, mille
tagajärjeks oli iseseisev Eesti
riik.

Hästituntud ansambel “Kirjud Vestid”, Taevo Vaikma juhtimisel ja saatel esitas kaks laulu: „Kukub kägu“ ja “Üürike on
jaaniöö“. Mõlemad laulud olid
hästi valitud ja kompetentselt
esitatud. Esimene, eriti rütmikas laul, kajastas Eesti suve „kui
on kuulda männi ladvas käo
rõõmsat kukkumist“ ning teine
jaanipäeva lühikest ööd ning
romantilisust: “mingu kas või
sada aastat, aeg ei suuda muuta mind, ikka kastemärjal aasal
kannaks jälle süles sind...“
Nüüd pandi veelkord kuulajaskonna lauluoskused proovile tuntud ühislauluga „Vändra
metsas“. Seekord pidi pool

Meie tuletame tänuga
meelde kõiki, kes selles heitluses meile otse või kaudselt
kaasa aitasid, mille üldtulemus oli just see mida meie
soovisime ‒ meie oma riik.
Samuti möödub tänavu 125
aastat Eesti lipu sünnist.
Tõuskem nüüd püsti mälestamaks kõiki, kes on andnud
oma elu Vaba Eesti nimel.

Ilusat Võidupüha Sulle,
Eesti. Head võidupüha ja
jaanipäeva teile kõigile,
armsad kaasmaalased!

M.E.Ü. Naiskoor Võidupüha aktusel laulmas. Foto: Raivo Rähni

Kasutatud allikad:
Wikipeedia, ajakiri Eesti Mu
Kodumaa ja Päevaleht
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V iido veer g - V iimase nädala sündmusi
Plaanisin 22. juunil olla Tallinnas Vabadussõja võidusamba avamisel, kuid juhtus nii, et
samal ajal laulis minu abikaasa
poeg Uku Suviste Eesti põhjarannikul Kolgakülas, kus tuntud
rokktrummar Jaak Ahelik tähistas muusikaüritusega oma
50. sünnipäeva. Samas tähistas
oma 10. aastapäeva ansambel Lament, kus Ahelik praegu
trummar on. Lavale tulid veel
sellised kuulsad eesti artistid ja
ansamblid nagu Tõnis Mägi &
Muusik Seif, Riho Sibul ja Ultima
Thule, Compromise Blue, Dave
Benton jt. Olin kindel, et me pärast Uku esinemist jõuame õigeks ajaks Tallinna, aga Murphy
seadused on meist suuremad
‒ Uku oli rohketest tol õhtul
esinejatest viimane ja kui me
siis lõpuks Vabaduse väljakule
jõudsime, oli seal ametlik osa
juba läbi. Autosõidu ajal kuulasin kohalikku raadiojaama, mis
andis teada, et üritus möödub
rahulikult, ja kuigi hommikust
peale soovitas meedia Vabadussõja võidusamba avamist
kodus televiisorist jälgida, kuna
Vabaduse väljak ise on remondis ja seal on vähe ruumi, oli
väljak siiski rahvast tulvil, seda

vaatamata hilisele ajale.
Minu hea sõber ja sõjaväekaaslane roheliste barettide
ajast, Patrick McCloud käis
Tallinnas, et koos vanu aegu
meenutada. Me polnud teineteist näinud nelikümmend
aastat. Ta töötas Poolas õppejõuna ja kui me viimati e-maili
teel suhtlesime, siis kutsusingi teda Eestisse endale külla.
Patrick elab Cleavland, Ohios,
rockʼnʼrollʼi kodukohas. Et ta ise
mängib hästi kitarri, siis oli talle
Kolgaküla kontsert väga põnev.
Eks meile kõigile meeldib vahel
särada oma vanade heade sõprade taustal ja nii oli mul tore
tunne tutvustada Patrickule
peale Riho Sibula, Tõnis Mäe ja
Dave Bentoni ka Artur Talvikut,
Marju Kuuti ja paljusid teisi, kes
tol õhtul kohal olid.
Kontsert ise toimus Kolgaküla
traktorimuuseumis. Mulle meenus see, et 1995. aastal George
Brownsis töötades meeldis mulle väga kutsuda esinema tol ajal
tuntud kohalikke bande. Paljud
neist käivad koos ja mängivad
veel tänagi, 14 aastat hiljem,
näiteks Ultima Thule. Kõige
enam nautisin ma seda, et minu
hea sõber Patrick sai positiivse

Killukesi suvisest Eestist

Fotol Kristjan Simmul Tallinnas koos tänavuse laulupeo
ühe dirigendi ja kuulsa koorilaulu-õpetaja Hirvo Survaga,
kes esines ka dokumentaalﬁlmis “Laulev revolutsioon The Singing Revolution”.
Kristjan kirjutab siinjuures oma ootamatust kohtumisest:
“I couldn’t believe it! I was just having some soup at the Eesti
Rahva Restoran in Tallinn and suddenly Hirvo Surva came there
too, with a small group of friends. After ﬁnishing my meal, I went
up to Hirvo and said “Tere!”
He was very delighted to meet an Aussie-Esto, especially after I
mentioned that I was here for the Song Festival, and also as a
press-photographer for the Australian Joint Baltic Committee. His
face really lit up with a big smile when I said that I also take part
in Estonian singing in our community in Sydney.
Amongst all the things I was expecting to happen during my time
in Estonia, I never thought that I would meet a celebrity. This was
really awesome and something I will never forget!”

Kallid Meie Kodu lugejad!
Kui soovite samuti oma elamusi teistega jagada, siis
ootame teie lugejakirju toimetuse e-posti aadressil:
meiekodu@ozemail.com.au

mulje eesti rockmuusikast. Patrick on käinud rockkontsertidel
kogu Euroopas. Ta rääkis, et
talle ei meeldi üldse, kui rockist
tehakse iseenda paroodia.
Enamikes maades mängivad
kohalikud rokkarid rockʼnʼrolli
nagu jäljendajad, imiteerijad.
On ju ükskõik, kui hästi keegi
suudab Elvist jäljendada, Elviseks ei saa ta kunagi. Hea rokimuusik kasutab muusikat enda
tunnete väljendamiseks just
selles formaadis. Kui lauldakse
bluusi, siis kuulaja eeldab, et
laulja räägib enda nukrameelsusest, mitte aga orjade katsumustest Ameerikas. Patricku
meelest mõistavad ja tunnetavad eesti muusikud suurepäraselt nii rockʼnʼrolli, rütmi kui
bluusi. Ja olen kuulnud nendelt,
kes tunnevad hästi Erki-Sven
Tüüri loomingut, et eestlased
on tugevad ka jazzis ja moodsas
muusikas. Kuidas see võikski
teisiti olla, me oleme ju laulvad
revolutsionäärid! Ja huvilised
võivad mindki Youtubeʼis laulmas kuulda.
Viido Polikarpus
Eesti Maja, Tallinn
viido@eestimaja.ee

Tuleb imeline
laulu- ja tantsupidu
Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juht Aet Maatee usub, et
täna alanud järjekordne lauluja tantsupidu tuleb imeline,
sest tööd selle nimel on tehtud
palju.
“Võib öelda, et tule saabumisega Admiraliteeti on pidu
käes,” ütles Maatee.
“Julgen öelda, et tulevad imelised peod. Nii tantsupeo etendus “Meri”, mis on täielikult välja müüdud, ja samuti laulupidu.
Tööd on selleks tehtud palju,”
lisas ta.
Maatee meenutas Ants Sootsi ütlust, et enne on pingutus
ja siis on rõõm. “Ma loodan, et
nüüd on rõõmu aeg käes.”
Peojuht märkis, et laulu- ja
tantsupeotuli on erakordse
väega. “Seda on näinud ja puudutanud ja tervitanud nii paljud
eestimaalased, et ma usun, et
kui ta lõõmama hakkab, siis see
on kui puhastustuli. Loodan, et
kõik saavad sellest puhastust
hinge.”
ERR, 02.07.2009
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Tallinna botaanikaaias avati
renoveeritud kasvuhoone

Tallinna botaanikaaias avati renoveeritud lõunapoolne kasvuhoone (fotol), kus on ruumi Vahemeremaade, Austraalia ja HiinaJaapani ekspositsioonile, mida kaunistavad kosed ja ojad.
Uue osa eesmärk on tagada botaanikaaias aastakümnete jooksul
kogutud eksootiliste taimekollektsioonide säilimine. Kasvuhoone
on jagatud kahte, ekspositsiooni- ja kollektsiooniosa. Ekspositsiooniosa moodustavad kolm mõttelist piirkonda: Hiina-Jaapan,
Austraalia ja Vahemeremaad. Jaapani aeda rikastab vee-elemendi
laialdane kasutamine kunstliku kose, voolava oja ja idamaiste kaladega tiigiga.
Renoveerimistööde käigus ehitati kolme amortiseerunud kasvuhoone asemele üks suur tuhande ruutmeetrine kasvuhoone, mis
moodustab ühtse terviku keskse palmimajaga.
Taimedele on tekkinud varasemaga võrreldes tunduvalt soodsamad kasvutingimused ning töötingimused on paranenud ka botaanikaaia töötajaskonnale.
«Meil on materjali, mida on kogutud aastakümneid - lõpuks saame seda viisakalt eksponeerida,» ütles Tallinna abilinnapea Deniss
Boroditš.
Tallinna linna elanikele tähendab 19 miljonit krooni maksma
läinud kasvuhoone aga meeldivat päevaveetmis-võimalust.
ERR ja Postimees, 30.06.2009
Foto: Tallinna Botaanikaaed

Hea Meie Kodu lugeja!
Loodetavasti on juba kõigi lugejateni jõudnud küsitlusleht
ning agaramad on jõudnud selle ka täita ning toimetusele tagasi saata.
Kui juhtus, et teie lehe vahelt (MK nr 24) puudus küsitlusleht,
palun võtke ühendust Meie Kodu toimetusega. Samuti võtke
meiega ühendust, kui teie peres soovib küsitluslehte täita
mitu inimest või soovite küsitluslehte saada e-posti teel.
Palume küsitlusele vastata hiljemalt 31. juuliks.

Täitke küsitlusleht - nii toetate lehe jätkuvat ilmumist!
Tänuga,

Muusikahuviline Eestist on huvitatud heliplaatide
LP ja CD vahetusest: pop, rock, jazz, klassika.
Kontakt: Ain Jonuks, Lille 14, 46301 Rakke, Estonia
e-post: ain.jonuks@mail.ee

Tartus valmivad peojuhtide tammepärjad
Riigimetsa Majandamise Keskuse Tartu puukooli naised Liivi Kukk, Kristiina Pärn ja Egle Kann andsid
eile pärastlõunal vilgastele sõrmedele puhkust ja näitasid, kui uhked on saanud nende käe all Tallinnas
alanud tantsu- ja laulupeo liikumisjuhtide ja dirigentide kaela riputatavad tammepärjad.
Puukooli töötajad meisterdavad 75 tammepärga, millest 20 toimetatakse pühapäeva hommikuks
Tallinna Kalevi staadionile ning 55 keskpäevaks lauluväljakule.
Tammepärgi valmistab Tartu puukool esimest korda. Varem on punutud nulu- ja ebatsuugaokstest
jõuluvanikuid. Tantsujuhtide ja dirigentide austamist peab Riigimetsa Majandamise Keskus auasjaks
ning pärgade eest raha ei küsi.
Martin Pau, Tartu Postimees, 3.07.2009
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Mineviku meenutusi
ajaloolistest
numbritest
Eesti Skaudid organiseeruvad
Mõni aeg tagasi toimus Eesti Kodu „Linda“ ruumes Eesti Skautide
Lipkonna avakoondus, millest osa võttis üle paarikümne Eesti skaudi ja skauditegelase.
Eesti skautide organiseerimine Austraalias algas umbes aasta tagasi, nagu sellest jutustab loodud lipkonna vanem skm. Sam Eber.
Need esimesed katsed ei annud aga küllaldasi tagajärgi, sest küsimus oli siinsetele asjaomastele asutustele liiga uudne.
„Skaut viib aga algatatud ettevõtte lõpuni!“ Selle hüüdlause järgi
asuti uuesti tegutsema, kui emigratsiooni korras saabus siia skautide peres hästituntud skm. Sam Eber. Tema kohtumine Austraalia
Skautide peasekretäriga andis juba suuremaid lootusi edaspidisteks pingutusteks. Mitme vahepeal toimunud läbirääkimiste tulemusena saabus teade, et eestlastel on lubatud asutada iseseisev
skautüksus, nimetusega „9th Scout Group Sydney, Estonia“. Sellega ühenduses anti luba skaudi vormil kanda nimetust „Estonia“
ja avalikkudel esinemistel võib üksus välja tuua teiste ametlikkude
lippude kõrval Eesti sini-must-valge rahvuslipu.
Avakoosolekust võtsid osa Austraalia skautide esindajatena Mr.
J.H. Watson (Area Commissioner, East Metrop. Area), Mr A.J. Tyles
(District Commissioner City of Sydney), j.t. Külalised oma tervitavais
sõnavõttudes soovisid, et uus üksus saab töötama tihedas koostöös Austraalia skautperega ja pakkusid meie poistele omalt poolt
kasutada kõiki oma võimalusi, nagu ruumid, laagriplatsid, spordiväljakud, skautkool jne.
Loodame, et Eesti Skautide lipkond Sydneys koondab enda ümber kõik eesti skautlikud noored ja endised skaudisõbrad ja aitaks
kaasa meie noorsoo kasvatusküsimuste lahendamisel sama innukalt kui seda mäletame kodu-Eestist.
Meie Kodu nr 2, 26. august 1949

Meie Kodu tellimisest 1949. aastal
Oma asjus
Meie töö kergendamiseks palume kõik lehe tellimised adressida järgmiselt: „Meie Kodu“, 141 Cmpbell Street, Sydney, N.S.W.
Paljud tellijad on oma tellimised adressinud üksikutele toimetusliikmetele, samuti ka trükikoja Publicity Pressʼi nimele, millel kui
puht austraallaste ettevõttel pole meie lehe väljaandjatega midagi
ühist. Kuid see raskendab tunduvalt meie asjaajamist ja raha kättesaamist. Sellepärast palume saata niihästi tellimised kui muu kirjavahetus „Meie Kodu“ nimele.
Ühtlasi meenutame oma lugejaile, et uuendataks lähemal ajal
lehe 3. kuu tellimised, mis lõppevad 13. numbriga. See aitab vältida
ajakaotust lehe saatmisel.
Meile on saabunud kaebusi, et mõnelpool leht jõuab kohale tunduva hilinemisega. Selle kohta teatame, et kõik lehed pannakse
posti üheaegselt, s.o. neljapäeva hommikul. Seega on lehe hilinemine seletatav kohaliku algelise postikorraldusega. Väljaandjad.
Meie Kodu nr 10, 20. oktoober 1949

Meie Kodu
Nii oli kirjas aastal 1949 viimasel, neljandal leheküljel
Austraalia eestlaste nädalaleht.
Peatoimetaja Juhan Viidang.
Vastutav toimetaja ja litsentsiaat Ilmar Raudma
Toimetus ja talitus: Estonian House,
141 Campbell St., Sydney, N.S.W.
Telefon MA 8009.
Ilmub kord nädalas.
Üksiknumbri hind sh 1/Aadressi muudatused sh 2/Tellimishinnad: 3 kuud sh 13/-,
6 kuud £1/6/-, 12 kuud £2/10/-.
Kuulutuste hinnad: sh 15/- toll, Tekstis 50% ja esiküljel 100%
kallim.
Omaste- ja tööotsimise, ning korteri otsimise ja korteri pakkumise kuulutused 6 d. sõna.
Publicity (1938) Press Pty. Ltd., Regent St., 71-75, Sydney.
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Muuseum ootab sinu lugu!

EÜS korraldab
ülemaailmse
kokkutuleku

Eesti Rahva Muuseumi
51. teatmematerjali kogumise
võistlus
Eesti Rahva Muuseum kutsub Teid kaasa aitama meie kultuuripärandi säilitamisele, selleks pangem kirja oma teadmised ja kogemused ‒ oma lugu. Muuseumi juubeliaasta kogumisteemadest
peaks igaühele sobiv leiduma, võib osaleda meie traditsioonilisel
teatmematerjali kogumisel võistlusel, väliseestlased on oodatud
kirjeldama reise Nõukogude Eestisse, jagama oma muljeid siinsest
elust ja inimestest ning nõukogude süsteemist, samuti ootame
kaastöid nendelt inimestelt (nn uued väliseestlased), kes lahkusid
Eestist iseseisvumise taastamise eel ja järel töö tõttu, perekondlikel
vm põhjustel. Kirjutada võib ka vabal teemal.
Eesti Rahva Muuseumi 51. teatmematerjali kogumise võistluse
teemadeks on:
1. Uued väliseestlased, 2. Noorte rõivastus nõukogude ajal, 3. Kollektsioneerimine, 4. Vaba teema.
Põhiteemade lahtikirjutamist aitavad küsimuskavad, mille leiate
muuseumi kodulehelt www.erm.ee (Valige paremal asuvast rubriigist “Teated” teema “Muuseum ootab sinu lugu!”).
Vabateemaliste tööde puhul on eelkõige oodatud eelmiste aastate uurimisteemad nagu Turism nõukogude ajal, Isik ja võim ‒ kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega, 1990ndad aastad
Eestis: suurte muutuste aeg ja argielu. Samuti on oodatud kodukoha või ‒ talu kirjeldused, meenutused nõukogude ajast, eluloolised
ja etnograaﬁlised materjalid.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. august 2009. a.
Tööd palume saata kas e-postil tiina@erm.ee, vastates veebis või
aadressil:
Eesti Rahva Muuseum
Veski 32, 51014 Tartu
Laekunud töid vaatab läbi hindamistoimkond, kes teeb kokkuvõtteid iga teema kohta eraldi. Paremaid töid auhinnatakse rahaliste preemiate ja muuseumi väljaannetega. Võistluse tulemused
teeme teatavaks kirjasaatjate päeval 29. septembril 2009.
Saadud materjal ei kuulu tagastamisele, on mõeldud kasutamiseks teaduslikul otstarbel ja säilitatakse Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.
Info ja kontakt:
Tiina Tael, tiina@erm.ee; Tel. +372 7350 420

Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS)
üleilmne kokkutulek algab
kolmapäeval Tallinnas, kuhu
on oodatud seltsi liikmed USAst, Kanadast, Rootsist, Soomest ja Eestist.
Programm algab kolmapäeval tervitusvastuvõtuga Toompeal ning lõpeb suvepäevadega
Kuutsemäel. Suvepäevade raames toimub pidulik jumalateenistus Otepää kirikus, kus 125
aastat tagasi pühitseti EÜS-i
lipp, ütles Eesti üliõpilaste seltsi
vilistlaskogu esimees Tõnis Arro
BNS-ile.
Kõige olulisemaks peab Arro
10. juulil Tartus toimuvat konverentsi “Eesti üliõpilaste selts
21. sajandil”, mille eesmärk on
arutada seltsi identiteedi üle ja
mõelda, mida peaks uuenenud
keskkonnas muutma või säilitama.
Tartus tutvustatakse ka seltsi
biograaﬁlise leksikoni proovitrükki, mis sisaldab lühielulugusid enam kui 3000 inimese
kohta, kes on kunagi EÜS-i kuulunud või kuuluvad.
Eesti Üliõpilaste Selts on vanim järjepidevalt tegutsenud
rahvuslik-demokraatlik ja suurim akadeemiline üliõpilasorganisatsioon Eestis.
BNS, 30.06

Eesti täiendav üksus
võib Afganistanis
lahingusse sattuda
Ehkki Eesti saadab täiendava
väekontingendi Afganistani valimisi turvama, pole välistatud
kaitseväelaste osalemine ohtlikel lahinguoperatsioonidel.

Nõukogude armees teeninud ei
saanud represseeritu staatust
Tallinna halduskohus jättis kolmapäeval rahuldamata ajakirjanik Andres Raidi taotluse tunnistada nõukogude armees teenima
sunnitud eestlased represseerituteks.
Kohus jättis Raidi taotluse rahuldamata, tal on õigus Tallinna
halduskohtu otsus 30 päeva jooksul ringkonnakohtusse edasi kaevata, ütles Tallinna halduskohtu kantselei sekretär BNS-ile.
Raid nõudis halduskohtus sotsiaalministeeriumilt Genﬁ konventsioonist lähtuvalt enese represseerituks tunnistamist ja sellega
kaasnevaid represseeritutele suunatud hüvitisi. Represseeritutel
on õigus kuni 50-protsendilisele sõidusoodustusele ühistranspordis ja mitmetele tervisehüvitistele.
Genﬁ konventsiooni kohaselt on okupeeriva riigi tegevus okupeeritud territooriumil ja nende isikute võtmine oma sõjaväkke
repressioon ja rahvusvahelise õiguse rikkumine. Raid leiab, et Genﬁ
konventsiooni tuleks rakendada ka nende suhtes, kes olid sunnitud
minema oma tahte vastaselt Nõukogude armeesse.
BNS, 01. 07

Kaitseminister Jaak Aaviksoo
ütles, et valimisi tuleb turvata
kõigi vajalike meetoditega”. “Ja
kui osutub vajalikuks neid rakendada ka väga kõrge konﬂikti
intensiivsusega operatsioonidel,
siis tuleb meil seda aktsepteerida, see on osa meie sõjalis-poliitilisest kontseptsioonist rahvusvahelises koostöös,” selgitas
Aaviksoo.
Aaviksoo kinnitas, et nii arvukalt, ligi 300 kaitseväelasega on
Eesti Afganistanis ühekordselt
ja et edaspidi jääb kontingendi
piirmäär püsima 170 kaitseväelase juurde.

ERR, 02.07

Lahkus jäädavalt meie kauaaegne liige

V OLDEMAR SEITON

Kui päike loojub
Ja päeva algul
Me mälestame neid

Leinab
Eesti Sõjaveteranide Liit
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küla saalis. Kõik teretulnud.
Reedel, 24. juulil:
Eesti Küla saalis kell 14.00 Huviringi erikokkutulekul esinevad keeleteadlased
Eestist. Pr. Maire Raadik kõneleb teemal
“Uued sõnad eesti keeles”ja dr. Jüri Valge
teemal “Eestikeelse tuleviku nimel”.

S Ü N D M U S T E KALENDER
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 lauljad teretulnud.
Pühapäeval, 12. juulil:
Eesti Sõjaveteranide Liidu korraline kuu
koosolek, Eesti Maja klubiruumis kell 11.00.
Juhatus loodab heaarvulist osavõttu.
Neljapäeval, 23. juulil:
SESKi kokkutulek kell 11.00 Eesti Majas.
Kavas keeleteadlased Eestist: pr. Maire
Raadik kõneleb teemal “Uued sõnad eesti
keeles”ja dr. Jüri Valge teemal “Eestikeelse tuleviku nimel”.
Laupäeval, 25. juulil:
Sydney eesti kirikusaalis, 11 Waratah St.,
North Strathﬁeld, päevasel eesti keele foorumil algusega kell 10.30 kõnelevad keeleteadlased Eestist: prof. Mati Erelt (muudatused keeles), mag. Annika Kilgi (noorte
keelekasutus), mag. Leelo Kingisepp (välismaal keele õppimiseks sobivad õppevahendid), prof. Helle Metslang (raske ja
kerge keel), pr. Maire Raadik (uued sõnad) ja dr. Jüri Valge (eesti keel muutuvas
ajas). Teemad on erinevad Seenioridele ja
Thirlmereʼis peetud ettekannetest.
Laupäeval, 1. augustil:
SES Kunsti- ja Käsitööringi kokkutulek
kell 10.00 Eesti Majas.

CANBERRA
Laupäeval, 12. septembril:
Rahvusgrupi kokkutulek St. Petersi kiriku
ruumis kell 14.00. Vestlus igaühe poolt
kaasa toodud tarbe- või ilueseme üle.

MELBOURNE
Naiskoori lauluharjutused algavad
jälle teisipäeval, 25. augustil, peale talvepuhkust. Info Karin Adamson tel (03)
9439 4157.
Pühapäeval, 19. juulil:
Videoﬁlmi pealelõuna ja eesti keele
päev algusega kell 13.00 Eesti Majas.
Kavas keeleteadlased Eestist: prof. Mati
Erelt (muudatused keeles), mag. Annika
Kilgi (noorte keelekasutus), mag. Leelo
Kingisepp (välismaal keele õppimiseks
sobivad õppevahendid), prof. Helle
Metslang (raske ja kerge keel), pr. Maire Raadik (uued sõnad) ja dr. Jüri Valge
(eesti keel muutuvas ajas). Osavõtt tasuta, kõik teretulnud.
Neljapäeval, 23. juulil:
Seenioride Klubi kokkutulek kell 13.00
Eesti Majas.
Laupäeval, 1. augustil:
Etnograaﬁa Käsitööringi kokkutulek kell
14.00 Eesti Majas.
Neljapäeval, 13. augustil
Seenioride kokkutulek kell 13.00 Eesti
Majas.
Pühapäeval, 16. augustil
Videoﬁlmi pealelõuna kell 13.00 Eesti
Majas.

THIRLMERE
Neljapäeviti:
Käsitöö Klubi kokkutulekud kell 14.00
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PAREMALE:
1. Väike eksimus
5. Valgusõpetus
10. “Kõrge” elukutse, esim. pool
11. “Kõrge” elukutse, teine
pool
12. Tups
13. Hakkaja, kärmas, om.
murdes
14. Viljatera kest
17. Pöörama
19. Taara
22. Väike väljaehitus katuses
akna paigutamiseks
24. Taimeriigi kiudainest
25. Haarama
28. Vee madalseis
30. Lihtsameelne
31. Veesõiduk
34. Kemplema
35. Küündima
36. Varu
37. Tõstatama

ALLA:
1. Väike traktor, rahvap.
2. Keskaegne muhameedlase üldnimetus LääneEuroopas
3. Pettus
4. Jällesoov
6. Esimene koidupuna
7. Igavene, alaline, kestev
8. Meelelahutus
9. Äpardunu
15. Arenemine
16. Surnukahvatu
18. Vee seisukord
20. Kaugenema
21. Miinimum
23. Röövlind
26. Joogi maitsestamise
taim
27. Mõistma
29. Õpipoisi õppeaeg
32. Kallak, nõlv; loojak
33. Püssipära

LAHENDUS
NR 2386
PAREMALE:
1. Patroneerin
6. Uba
9. Uhkeldus
10. Tammik
11. Kisk
12. Põmm
14. Mõnu
15. Aaria
17. Ulmik
19. Udu
20. Musi
21. Varad
22. Keevitama
24. Õel
27. Fee
29. Ei
31. Ahne
32. Sõnakas
33. Kolle
34. Verev
35. Ehis
ALLA:
1. Pluskvamperfekt
2. Tõkestus
3. Nudipäine
veis
4. Eksima
5. Iste
7. Bairnsdale
8. Imama
13. Magama
16. Igama
18. Ligem
23. Mõikav
25. Leebus
26. Vaste
28. Eile
30. Inar

ADELAIDE
Esmaspäeval, 13. juulil:
Kunsti- ja Käsitööringi tööpäev kell 10.00
Eesti Majas.
Esmaspäeval, 13. juulil:
AES Naisringi töökoosolek kell 13.00
Eesti Majas.
Kolmapäeval, 15. juulil:
Pensionäride klubi koosviibiimine kell
11.00 Eesti Majas.
Pühapäeval, 19. juulil:
Kolmainu jumalateenistus armulauaga
kell 15.00 eesti kirikus.
Reedel, 24. juulil:
Esto Pub Night # 6 kell 19.00 Eesti Majas.
Pühapäeval, 26. juulil:
Naisringi talvine lõunasöök kell 13.00
Eesti Majas.
Kolmapäeval, 29. juulil:
Pensionäride klubi koosviibiimine kell
11.00 Eesti Majas.
Esmaspäeval, 3. augustil:
Sõjaveteranide kokkutulek kell 11.00
Eesti Majas.

Eesti Vabariigi Konsulaat Sydneys

Consulate of the Republic of Estonia

Open Tue/Wed/Thu 10am - 1pm
40 Nicholson St.,
Balmain East NSW 2041
Appointments highly recommended.
Tel. (02)8014 8999, Fax 8079 6886
Email: sydney@estonianconsul.org
website: sydney.estonianconsul.org

ESTOURS TRAVEL
Soodsad reisid Eestisse ja mujale
Tel. 1800 888 386 maksuvaba
Tel 02 4284 1688 Fax 02 4284 7823
E-post: Eesti@estours-travel.com.au

KIRIKLIKUD T E AT E D
E. E. L. K. SYDNEY JAANI KOGUDUS
THIRLMERE küla saalis sõnajumalateenistus pühapäeval, 12. juulil kell 13.30.
KIRIKUSAALIS sõnajumalateenistus pühapäeval, 19. juulil kell 11.00, järgneb
kohvilaud.
THIRLMERE küla saalis armulauaga jumalateenistus pühapäeval, 26. juulil kell
13.30.
KIRIKUSAALIS armulauaga jumalateenistus pühapäeval, 2. augustil kell 11.00,
järgneb kohvilaud.
THIRLMERE küla saalis sõnajumalateenistus pühapäeval, 9. augustil kell 13.30.
KIRIKUSAALIS sõnajumalateenistus pühapäeval, 16. augustil kell 11.00, järgneb
kohvilaud.
THIRLMERE küla saalis armulauaga jumalateenistus pühapäeval, 23. augustil
kell 13.30.
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 palutakse jätta teade automaatvastajale.
Õpetaja Meelis Rosma
E. E. L. K. ADELAIDEʼi KOGUDUS
Kolmainu püha jumalateenistus toimub
pühapäeval, 19. juulil kell 15.00 eesti kirikus. Teenib õpetaja Andres Palm. Orelil
Margaret Palm.
Taasiseseisvumise jumalateenistus toimub pühapäeval, 23. augustil kell 14.00
Eesti Majas. 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. MELBOURNEʼi PAULUSE
KOGUDUS.
Jumalateenistus pühapäeval, 2. augustil
kell 14.00 St. John kirikus. Teenib õp. Phil
Haar. Jumalateenistusele järgneb kohvilaud koos kookidega Eesti Majas.
Järgmine jumalateenistus on pühapäeval, 13. septembril kell 14.00 St. John
kirikus Teenib õp. Phil Haar. Jumalateenistusele järgneb kohvilaud koos kookidega Eesti Majas.
Õp. Phil Haar, tel. (03) 9725 0055 või
0403 006 078.
Koguduse juhatus
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