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VABARIIGI AASTAPÄEVAL MÕTLEME TULEVIKULE Aino Lepik von Wirén
24. veebruaril, Eesti riigi sünnipäeval,
mõtleme tagasi möödunule, meenutame
Vabadussõda, iseseisvumist, okupatsiooniaastaid,
pagulaspõlve
ja
õnnelikku
taasiseseisvumist.
Mõtleme ka sellele, kuidas minna edasi,
mis saab meist ja Eesti riigist tulevikus.
Eestis viiakse praegu läbi rahvaloendust,
mis annab meile peatselt teada, kui palju
inimesi elab Eestis. Kui palju eestlasi elab
välismaal, me ei tea, kuid hinnanguliselt on
neid sada- kuni kakssada tuhat. Vabariigi
aastapäeval mõtleme ka sellele, kuidas
meil, kes me elame välismaal, säiliks side
Eestiga. Kas me vajame seda sidet? Julgen
arvata, et enamus meist ei taha katkestada
suhet eesti keele, kultuuri ja maaga. Siin,

asutatud detsember 1947
LOND ONI KOGUD US E
65. aasta JUUB E L

Suurbritannias, on selle tõendiks aktiivsed
eestlased ja Eesti organisatsioonid, kes on
heas koostöös üksteisega ja Eesti
saatkonnaga Londonis, mis on samuti side
Eesti riigiga. Eesti riigile on väga oluline iga
eestlane, kes elab välismaal. Iga eestlane
välismaal on Eesti esindaja ja kujundab
meie riigi mainet. Iga eestlane välismaal
peab teadma, et ta on alati oodatud tagasi
kodumaale.

EELK Londonikoguduse ajalugu

Vabariigi aastapäeval mõtleme sellele,
kuidas suudame koos veelgi edendada elu
Eestis ning tutvustada oma riiki, ajalugu ja
kultuuri teistele. Ka siin saavad eestlased
välismaal olla oma riigi head esindajad.
Ilusat Eesti Vabariigi 94. aastapäeva!
Suursaadik Aino Lepik von Wirén

kasutamist välismaal ka eestlastele. Kui
sama kirik Londonis sai pommitabamuse siis
astus Rootsi Kirik abiks. Nende ruumides sai
korraldatud aktusi, kontserte ja loenguid.

ja 1936 aasta läbirääkimistel Lambeth’
Enne esimest maailma sõda oli Inglismaal Palees olid tema ja Piiskop Rahamägi Eesti
alaliselt asuvate eestlaste arv väikene. esindajad.
Iseseisvuse saabumise järele hakkas see Londoni koguduse avajumalateenistus
arv kasvama. Seda soodustas eriti Eesti toimus 25. mail 1947 St Pauluse Kirikus
kaubalaevastiku kiire arenemine.
Onslow Square. 1948 aastal kujunes uueks
Saavutati Eesti ja Soome vahel kokkulepe, jumalakojaks St Peetri Kirik, Cranley
mille tulemusena Soome nõustus lubama Gardens ja siis hiljem, St Anne & St. Agnes,
oma
meremeeste
misjoniruumide Gresham Street.

1944 aasta sügisel põgenesid kümned
tuhanded eestlased lääne poole.
Pagulaste seas oli palju kirikuõpetajaid.
“Tekkis mõte kas poleks võimalik üks neist
tuua
Inglismaale.
Eesti
Saatkonna
pinnasondeerimised Briti ametiasutustes
olid küllalt lootustandvad”, kirjutab saadik
August Torma. 1945 aasta septembris
pöördus ta ametlikult Gloucesteri piiskopi
poole. Gloucesteri piiskop oli Anglikaani
kiriku Välissuhete Nõkugu esimees ja suhtus
sellesse ettepanekusse väga sõbralikult,
sest juba kolmekümnendatel aastatel olid
arenenud suhted Eesti ja Anglikaani kiriku
vahel.
Selgus aga, et eesti õpetaja alaliseks
asumiseks Inglismaale oleks kergem luba
saada kui Londonis juba oleks eesti
kogudus. Niisiis 28. juulil 1946 toimus
Londonis EELK asutamise koosolek.
Tegelikud läbirääkimised kestsid veel paar
kuud ja 1947 aasta kevadel saabus
Saksamaalt Inglismaale Tartu Peetri Kiriku
õpetaja Jaak Taul.

Jaak Tauli järeltulija oli aastal 1997 Lagle
Heinla Eestist, kellest sai hiljem Inglismaa
EELK praosti asetäitja kuni 2008 aastani.
Kahjuks aga kogudus järjest vananes ja
paratamatult kahenes, nii et ei olnud enam
võimalik palgata alalist õpetajat.
Lagle Heinla leidis teise töökoha Londonis
aga tegutseb ikkagi Londoni Koguduse
õpetajana tänapäevani pidades teenistusi ja
talitusi nii nagu tema aeg lubab.
Kuigi tänapäeval on Londoni kogudus pisike
siiski püütakse pidada vähemalt jõulu
jumalateenistust.
Viimastel aastatel on Londonis viibivate
eestlaste arv tublisti tõusnud ja meil oli rõõm
pidada eelmisel aastal jõuluteenistust
saatkonna abiga jälle samas Rootsi kirikus,
millest võttis osa rohkem kui 60 inimest,
nende hulgas 14 last. Teenistust kaunistas
Londoni Eesti Seltsi Koor. Järgmine
jumalateenistus peetakse 23. veebruaril
Vabariigi
Aastapäeva
puhul,
kus
tähistatakse ka Londoni Koguduse esimese
jumalateenistuse 65. juubelit.

PRESIDENT ANNAB RIIKLIKUD TEENETEMÄRGID 99 INIMESELE
President
Toomas
Hendrik
Ilves
allkirjastas otsuse anda Eesti Vabariigi 94.
aastapäeva eel Eestile osutatud teenete
tunnustamiseks 99 inimesele riiklikud
autasud.

Urmas Paet. Eesti tunnustab ka oma
kaitseväelasi. Esimese Eesti kodanikuna
pärast 1938. aastat saab Kotkaristi I klassi
teenetemärgi
meie
kaitsejõudude
ülesehitaja, eelmine kaitseväe juhataja,
kindral Ants Laaneots. Tänuks ja
tunnustuseks saavad teenetemärgi ka Juta
Saharova ja Leonida Rebane, kes 4. juulil
1941 Kilingi-Nõmme lähedal Liivamäe
lahingus astusid koos teiste kohalike
vabatahtlikega
vastu
hävituspataljoni
rünnakule,
tegutsedes
sanitari
ja
meditsiiniõena.

“Ma lähtun riigipeana sellest, et Eesti
Vabariigi teenetemärk on Eesti Vabariigi
kõrgeim tänu ja tunnustus inimesele, nii
Eesti kui mõne teise riigi kodanikule, kelle
töö ja tegevus on aidanud Eestit muuta
paremaks, turvalisemaks, rikkamaks ning
mõnigi kord on autasu saaja ilmutanud
isiklikku vaprust. Ta on teinud enamat, kui
tööülesanne otseselt ette näeb,” ütles Maarjamaa Risti teenetemärgi saajate
president Ilves. “Teenetemärkide saajad ei hulgas on Eesti sõpru ja toetajaid välismaal,
ole palju, mis peaks tõstma neist igaühe teiste seas ka Briti-Eesti Assotsiatsiooni
väärtust ja kaalu.”
esimees Neil Taylor. Eesti teenetemärgi
Riiklikud teenetemärkide nimestikus on saavad ka Peterburi eestlaste kogukonna
Ameerika Ühendriikide endine president üks liidreid Külli Sulg ja Norra-Eesti Ühingu
George W. Bush, kellel oli määrav roll esimees Else-Jannike Kuum.
NATO 2004. aasta laienemisele, mis liitis President Ilves annab teenetemärgid üle
alliansiga Eesti ning kes seisis hiljem 23. veebruaril Tartu Ülikooli aulas.
kindlalt Eesti sõbra ja toetajana meie välisJärgmine Eesti Hääl ilmub
ja julgeoleku poliitiliste huvide eest. Tema
10. märtsi kuupäevaga.
saab Maarjamaa Risti I klassi teenetemärgi.
Kaastööd ja kuulutused palume hiljemalt
Teenetemärkide saajate hulgas on
1. märtsiks
teadlased, kultuuritegelased – skulptorid,
heliloojad,
muusikud,
arhitektid, Korrektuur: Tiina Kõiv
Eesti Hääle väljasaatjad ja abilised:
ajakirjanikud, pedagoogid, sportlased ja
Adelies Beermann, Endla Hopkins, Ida
treenered nind teiste alade esindajad.
Lemsalu, Leida Laumets, Asta Rank, Artur
Riigivapi III klassi teenetemärgi saab Sepp.
2005. aastast välisministrina töötanud

Meie loodame südamest, et leidub
praeguste Londoni eestlaste peres inimesi,
kes kannaksid edasi seda leeki, mida süütas
August Torma rasketel aastatel.
Virge James (Taul)
Ref : August Torma ‚Eesti-Inglise Koostööst
Jaak Taul oli olnud kolmekümnendatel kiriklikes küsimusis’
aastatel Eesti ja Läti Ev. Luteriusu kiriku EELK Koguduse Väljaanne 1946-1951,
esindaja Anglikaani kiriku suhete arenemisel printed by Dragon Press

Pidulik Vabariigi aastapäeva
Vabariigi aastapäeva
jumalateenistus
jumalateenistus koos
laupäev, 25. veebruaril,
koguduse 65. aastapäeva
kell 14:00
tähistamisega toimub neljapäeval,
Teenib piiskop Andres Taul,
23. veebruaril, kell 18:00.
endine Põhja Inglismaa
Soome Meremeeste Kirikus, 33 Albion
koguduse õpetaja.
Street, Rotherhithe SE16 7HZ
(lähemad jaamad - Rotherhithe Canada Water)

ja

Teenivad Välis-Eesti piiskop
Andres Taul, õp. Lagle Heinla ja
piiskop Jana Jeruma-Grinberga

Vabariigi aastapäeva
jumalateenistus
laupäev, 18. veebruaril,
kell 15:30
Teenib õp. Valdo Lust

2

EESTI HÄÄL - www.eestihaal.co.uk

INTERVJUU TIIU OJASOOGA
Hiljuti ajasin juttu Tiiu Ojasooga, kes rändas
juba ammu Inglismaalt välja ja asus
Prantsusmaale elama. Praegu viibib ta
vaheldumisi Prantsusmaal ja Inglismaal ja
külastab aeg ajalt ka Eestit.

katki murtud“!!). Millisele asutusele ja kui palju
oma iseseisvusest saab üks Euroopa riik üle
anda? Ma olen elu aeg kolme kultuuri vahel
vehelnud (eesti, briti, prantsuse). Olen alati
kaitsnud vaba Eestit, kiitnud Inglismaad, ja
armastanud Prantsusmaad. Aga ma ei
armasta ühtki „clique’i“, sest kahjuks nende
tunnustusmärkideks
on
tihti
erilised
eesôigused, sallimatus, isegi ebaôiglus ja
korruptsioon.
Kuidas said inglise / prantsuse/ eesti keele
õppimisega hakkama?
Ma vist ei saanud lapsena aru, et need on
kolm erinevat keelt: vanematega rääkisin
„kitchen“ eesti keelt, ristiemaga, kes hoolitses
tihti mu eest, inglise keelt, ja lasteaias
prantsuse keelt. Ma olevat arvanud, et ainult
hääldamine on teine. Kui mu ristiema küsis:
„What did you have for lunch?“, ma olevat
vastanud: „I had vazeeka meat today“.
Sa lõpetasid prantsuse lütseumi Londonis ja
sealt läksid edasi Cambridge’i ülikooli. Mida
sa õppisid seal?

Sa sündisid Inglismaal sõja lõpus ja olid vist
esimene eestlane, kes peale sõda siin maal
sündis. Millised on Sinu noorepõlve
mälestused eesti ühiskonnast siin maal?
Mu vanemad olid juba môni aasta Londonis
elanud kui sôda lôppes.Tol ajal oli Inglismaal
eestlasi üldsummas vähe; nad jôudsid siia
hiljem, peamiselt Saksa laagritest. Meie väike
korter Redcliffe’i Square’is sumises; inimesed
tulid ja läksid. Kuidas neid rändajaid toita?
Paljuid toiduaineid sai ainult kupongidega
osta (kuni 1952). Isa oli Eesti Meremeeste
Ühingu sekretär ja muretses kaupa laevadelt
ja ka juudi turult City’s. Ta soolas keldris
mustasôstra lehtedega kurke puutünni ja
ämbrisse kilusid. Kui eestlane tuli külla oli
kodus alati rukileiba, kilu ja kurki pakkuda.
Ilma nende roogadeta ei oska ma
tänapäevani elada!
Redcliffe Square oli sel ajal tähtis „vaba Eesti
eelpost“. Ülemistesse korteritesse tulid elama
mitmed vabadusvôitlejad. Mäletan hästi
Vaino Pärtelit (mängisin lapsena tema tütrega
(Krista Palmeriga - née Pärtel) ja muidugi
Ilmar Kaasikut (ta poeg Toivo oli – ja ikkagi on
- Toomase ja minu „suur vend“). Ja kes saab
unustada Magister Salme Pruuden’it, kes oli
endine Eesti koolide inspektor ja paguluses
aktiivne teadlane.
Kes
mõjutas
Sind
kõige
rohkem
lapsena/noorena ja andis Sulle tahtmise
eestlust edasi kanda!?
Minu vanemad muidugi aga ka Salme
Pruuden, kes oli Londoni Eesti kooli juhataja.
Käisin iga laupäeva hommikul eesti koolis,
kus Virge James (née Taul) oli äärmiselt noor
ôppejôud. Ôppisin keelt, ajalugu, ja laste
piiblijutte. Minust ei saanud kunagi ei lauljat
ega tantsijat, sest kahjuks ma ei oska viisi
pidada. Ma olevat kord eesti lastelaagris
käinud (Bottisham’is, 1949) peaaegu nelja
aastaselt koos isaga aga igatsesin kodu järele!
Kui Cambridge’i ülikooli astusin,
kutsus
Salme Pruuden mind Eesti Naisüliôpilaste
Seltsi (ENÜS) aga vôtsin harva koosolekutest
osa, sest ülikooli lôpetades läksin peaaegu
kohe Prantsusmaale tööle. Üheks raskemaks
kohustuseks oli mulle Salme Pruuden’i käsku
täita: „Tiiu, nüüd et sa oled ENÜS’i liige, ütled
mulle „sina“ ja mitte „teie"“. Tule taevas appi!
Austatud Magister, kes ôpetas mulle „teie”
ütlema kui laps olin, kellele tegin aastaid
niksu, oli nüüd lihtsaks „sinaks“ muutunud.
Kui kord unes kohtan Salmet, olen kindel –
kas olen ENÜS’i liige vôi mitte – ütlen talle
edaspidi „teie”. Prantslased ikkagi tarvitavad
„vous“ ja „tu“. Vahe on suur ja tähtis. Kas
noored ja võõrad julgevad, tohivad, mulle
„tu/sina“ öelda?
Nendest mônedest ridadest ei jätku – ja mu
eesti keel on liiga nôrk – et kommenteerida
minu „tahtmisest edasi kanda eestlust“.
Muidugi loodan, et eesti keel, eesti
rahvas,vaim ning kultuur ja Eestimaa oleksid
igavesed. Varsti on Prantsusmaal presidendi
valimised. Môned kandidaadid ihaldavad
föderaalset Euroopat; teised tahavad aga
Prantsusmaa
piirid
kinni
panna
(„Prantsusmaa sai lukku pandud, luku võti

Ma ei ole kunagi osanud valida kirjanduse ja
reaalainete
vahel.
Tegin
koolis
matemaatika/füüsika/keemia/prantsuse
keele/saksa keele A-levels prantsuse
lütseumis
ja
siis
alguses
õppisin
loodusteadust (Part 1) ning siis võõrkeeli
Cambridge’i ülikoolis (Part II). Hiljem kaitsesin
doktoritööd molekulaarbioloogia alal Pariisi
ülikoolis.
Läksid Prantsusmaale elama aastal 1969.
Räägi meile natukene oma elust ja karjäärist
Prantsusmaal.
Ma töötasin rohkem kui 20 aastat farmaatsiatööstuses (R&D) ja hiljem tervishoiu
agentuuris. Olen praegu pensionil ja samal
ajal vabakutseline
redigeerija ja kirjanik
meditsiini alal.
ESTOd 1972, 1980 ja 1984 – kirjelda meile
oma mälestusi nendest üritustest.
Rongkäik läbi linna (Toronto, Stockholm) mis
andis värvilise ja rôômsameelse pildi vabast
Eestist välismaalastele, laulmine ja tantsimine
ja vôimlemine eriti Torontos.
Kuidas kujutad Sa ette tulevikku ja kas Sa
arvad, et eesti seltsid ja ühingud kestavad
edasi Suurbritannias?
Kuidas vôid minu käest seda küsida? Ma pole
kunagi olnud aktiivne liige üheski eesti
organisatsioonis
kas
Inglismaal
või
Prantsusmaal (ma pole vist seda geeni
pärinud!). Mis on autsaideri arvamus? Eesti
on väike maa ja ta kujutelm peab särama.
Minu môttes „meisterlikus“ ja „koostöö“
(omavahel ja teistega) on eriti tähtsad
môisted. Mul on hästi meeles Lennart Meri
ettekanded Pariisis (European of the Year
award, 1988; La Peinture Estonienne au XXè
siècle, Orangerie du Sénat, 2001) ja Toomas
Hendrik Ilvese ettekanne London School of
Economics juures (2010). Eestlased vôivad
uhked olla nende kahe mehe akadeemilise
kompetentsuse üle ja kui teadlikud nad on
olnud mitte ainult vastuvôtja riigikeelest vaid
ka samuti riigi kommetest ja koodidest.
Inglise keeles väljendan ennast järgmisena: „
I think that Estonians should forge
relationships with their country of residence
based on mutual respect and sharing of
common interests. They should not, however,
allow the cruel lessons and frustrations that
Estonian history in exile has taught us to be
forgotten.“
Millal külastasid Eestit esimest korda?
Millised muljed olid sul sellest reisist? Millised
on su muljed praegusest olukorrast Eestis?
Minu lapsesilmis oli Eesti müütiline riik.
Esimest korda külastasin Eestit 1996 aastal.
Üldiselt paistis pilt osaliselt tuttav: metsad,
sood, kivid ja pillirood mere kaldal,
kurepesad, kalmistud, värvitud puumajad, ja
huvitavad varemed. Pôôsad paindusid sôstra
kobarate all, maasikatel oli ôige maasika
maitse ja seened olid seened. Môisad olid
vägevamad kui ette kujutasin aga tihti korrast
ära.
Miks oli hukka läinud eesti pôllumajandus?
Miks Pelgulinna jumalikud puumajad olid nii
lagunenud? Betoon valitses linnas, maal, ja
mererannas. Vaatetornid, okastraadid ...

11. veebuar 2012

TO I M E TA JA V E E RG
Kallid lugejad!
Pikk ja pime jaanuarikuu on möödas ja
veebruaris hakkame mõtlema juba Vabariigi
Aastapäeva peale.
Sel aastal on Suurbritannias Vabariigi
Aastapäeva tähistamise ürituste valik
muutunud väga mitmekesiseks. Seda tähtsat
päeva eestlaste kalendris saab tähistada
koos
kaasmaalastega
nii
Glasgows,
Bradfordis, Nottinghamis, Leicesteris kui ka
Londonis.
Täpsemat infot leiate Eesti Hääle tagaleheküljel või vaadake www.eestihaal.co.uk.
Eestist on tulemas esinejad, kes kaunistavad
ning rikastavad meie üritusi. Glasgows ja
Bradfordis
esineb
pärimusmuusik
Aleksander Sünter koos pereansambliga,
Leicesteris on elavat muusikat oodata ja
Londonis kõneleb eesti poetess Doris

Kareva. Põhjust on kõikidel end veidi
pingutada ja minna kuulama ning osalema,
sest ilma publikuta ei toimu ju mingi üritus.
Veebruarikuus algavad Sofi Oksaneni
‘Purge’ teatrietendused Londonis (reklaam
lk. 3). Kui teil on vähegi võimalik seda
vaatama minna, palun muretsege endale
piletid ja toetage seda etendust. Või proovige
õnne ja osalege meie uue aasta viktoriinis,
mis ilmus jaanuarikuu numbris - esimene
auhind on 2 piletit ‘Purge’ etendusele! Nii
harva on ju siin maal võimalik minna
vaatama eesti teemalist näidendit.
Veebruarikuu üleskutse teile on järgmine –
olge positiivsed, tegutsege, osalege ja
tundke rõõmu ning uhkust eesti rahva, riigi ja
kultuuri üle!
Elagu Eesti!
Head Vabariigi Aastapäeva soovides,
Reet Järvik, Toimetaja

EESTI - MAAILMA PARIMATE HULGAS
AJAKIRJANDUSVABADUS

MAJANDUSVABADUS

2011. aasta põhjal koostatud raport
analüüsib 179 riiki ning Eesti jagab tabelis
3.-4. kohta Hollandiga. Ajakirjandusvabaduse poolest on Eestist eespool vaid
Soome ja Norra. Varasema ajaga võrreldes
on Eesti läbi teinud suure arengu – viimases,
2010. aastal ilmunud raportis oldi koos
Iirimaaga 9.-10. kohal.
Raport märgib, et viimase raportiga
võrreldes on Balti riikide erinevus
ajakirjandus-vabaduse poolest suurenenud.
Samal ajal kui Eesti on püsinud tabeli
esikümnes, kukkusid Leedu 30. ja Läti 50.
kohale. Naabrite positsioone mõjutasid enim
ajakirjandusvabadust
kärpivad
kohtuotsused ja võimuasutuste sekkumine
ajakirjanduse tegevusse. Venemaa on
pressivabaduselt 142. kohal. UK on 28.
kohal ja USA 47. kohal. Kõige piiratum on
pressivabadus aga 179. kohal asuvas
Eritreas.

Eesti langes Heritage Foundationi ja Wall
Street Journali 2012. aasta maailma
majandusvabaduse edetabelis 16. kohale
ehk kahe koha võrra mullusest tahapoole.
Edetabeli esiviis riiki (1. Hong Kong; 2.
Singapur; 3. Austraalia; 4. Uus-Meremaa; 5.
Šveits) kuuluvad vabade majanduste
kategooriasse.
Riigid kohtadel 6- 28 on peamiselt vabad
majandused. Nende hulgas on Ühendatud
Kuningriik 14. kohal, Eesti (16), Soome (17)
ja Leedu (24). Läti on 56. kohal ning kuulub
mõõdukalt vabade majanduste hulka.
Edetabeliriigid kohtadel 91-150 klassifitseeruvad peamiselt mittevabaks ning siin on
Venemaa langenud mullusega võrreldes
koha võrra, ehk 144. kohale.
Edetabel mõõdab kümmet majandusvabaduse komponenti: ettevõtlust, kaubandust,
investeeringuid, tööjõu ja finantsvabadust,
valitsuse
kulutusi,
maksukoormust,
hinnastabiilsust,
omandiõigusi
ning
korruptsioonitaset.

DEMOKRAATIA
Economist Intelligence Unit koostatud
maailma riikide demokraatia pingereas on
Eesti 34. kohal, olles võrreldes eelmise
aastaga koha võrra langenud nõrgema
hinde tõttu valitsuse tööle. 165 riigi pingerida
juhivad Norra, Island, Taani ja Rootsi.
Raportis märgitakse demokraatia langustendentsi Ida-Euroopas. Arvulises väljenduses on demokraatia tase eelmise aastaga
võrreldes langenud 12-s Ida-Euroopa riigis.
Demokraatia pingerida põhineb viiel
kategoorial: valimisprotsess ja pluralism,
kodanikuvabadused, valitsuse funktsioneerimine, poliitikast osavõtt ja poliitiline kultuur.
Eesti on kõige kõrgema hinde saanud
valimiste ja pluralismi eest ja madalaima
poliitilise
aktiivsuse
eest.
Valitsuse
tegutsemine oli mullu hindeks saanud 7,50
punkti;tänavu on see hinne langenud 7,18-le.
Leedu on endiselt 41. ja Läti 48. kohal. Koos
kuulume kõik "vigase demokraatiaga" riikide
kategooriasse. "Täielikke demokraatiaid" on
vaid 25 ning postsotsialistlikest riikidest on
nende seas ainsana Tšehhi vabariik.
Venemaa on tabelis langenud 107. kohalt
117-ndale ning asub nüüd "autoritaarsete
režiimide" seas. Viimasel kohtal oli PõhjaKorea.
Allikad - ERR, delfi, postimees
Nüüd on Tallinn ja linna ümbrus nähtavalt
rikkamaks ja kiiskavamaks muutunud (ilus
uus Vabaduse Väljak), aga veidi ka rikutud.
Kuidas saab Eesti (GDP: $20,325 miljonit)
vôistelda McDonald’siga (sissetulek 2010:
$22,744 miljonit)? Mu müütiline maa osaliselt
kaob, vähemalt kaubakeskustes. Kus on
endised marja virnad, miks nii vähe eesti
mahlasid? Miks nii palju ettevalmistatud toite
(rikaste eluviis)? Kas rasked ajad on veel
liiga värskelt meeles, et linna kodanikud
eelistaksid kohalikku toodet ehk „local
produce“?
Aga Eesti tulevik on tema noorus
(küberkuritegevuse vastane võitlus jne) ja
mitte minu teise maailma sõja dünosauruse
maailm.

KÜLMAD ILMAD EESTIS
Eelmisel pühapäeval (5. veeb) tõi selle talve
uue külmarekordi. Kell 8 hommikul mõõdeti
Jõgeval täpselt 35 külmakraadi, kuigi
eelmisel hoomikul langes õhutemperatuur
Tudus
35,7
kraadini.
Kuna
Tudu
automaatjaam
ei
vasta
ülemaailmse
meteoroloogia organisatsiooni tingimustele
seetõttu seal mõõdetud andmed ametliku
rekordina kirja ei lähe, ehkki seal kohas
tõepoolest selline temperatuur valitses!

Foto:Ilmar Saabas

Muudes kohtades näitas termomeeter
Tarvastus -33,2 ja Võrus -32,2. Tallinnas
langes termomeetrinäit 26,3 kraadini.
Eesti absoluutne külmarekord on pärit
aastast 1940, mil ööl vastu 17. jaanuari
langes Jõgeval kraadiklaas 43,5 pügalat alla
nulli.
Millise raamatu, CD ja luksuse sa võtaksid
üksikule saarele kaasa? (Desert Island
Discs)
Daniel Defoe romaani kangelane „Robinson
Crusoe“ oli šotlane Alexander Selkirk, kes
veetis mitu aastat üksinda Juan Fernandez’i
saarel. Kui päästjad kohale jôudsid oli tal
piibel peas! Ma sooviksin ka keeleõpikut
koos CDga (muusika asemel) ning luksuseks
hulk paberit ja pliiatsit. Keelt mida sooviksin
õppida ei ole ma veel valinud.
Aitäh Sulle, Tiiu, huvitava vestluse eest.
Soovin Sulle kõike head tulevikus nii
Prantsusmaal, Inglismaal kui ka Eestit
külastades.
Reet Järvik

11. veebruar 2012
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RAHVALOENDUS
1940. aasta 21. juunil elas Eestis miljon
eestlast, ilmselt peoga pealegi. Nõukogude
okupatsiooniga kaasnenud juuniküüditamine,
Teise
maailmasõja
aegsed
mobilisatsioonid, Läände põgenemine,
uus Nõukogude okupatsioon koos uue
küüditamise ja repressioonilainega andis
eesti rahvale hoobi, millest toibumine võttis
aega paarkümmend aastat.
1989. aasta rahvaloendus tuvastas, et
elas Eestis 963,281 eestlast, moodustades
toonasest
rahvastiku
koguarvust
(1,565,662 inimest) 61,5%. Sealt edasi
algas uuesti eestlaste arvukuse langus,
sest kui taasiseseisvumine tõigi väikese
beebibuumi, siis kokkuvõttes oli eelmise
sajandi lõpukümnendil iive negatiivne,
lisaks ka väljaränne.
1. jaanuaril 2012 oli Eesti rahvastik
statistikaameti
hinnangul
1,316,541
inimest, aga selle numbri arvutamisel pole
osatud arvestada inimestega, kes ei ole
registreerinud oma Eestist ärakolimist.
Praegusest rahvaloendusest sai osaleda
interneti teel 31. detsembrist 2011 kuni 1.
veebruarini 2012. Esialgsetel andmetel olid
e-rahvaloendusel täidetud isikuankeedid
815,467 inimese kohta, mis on 62% Eesti
arvestuslikust rahvaarvust.
Neid, kes e-loendusel ei osalenud,
külastavad perioodil 16. veebruar – 31.
märts rahvaloendajad. „Järgneval kahel
nädalal seisab statistikaametil ees kibekiire
andmetöötluse periood, mille käigus
selgitame
välja
aadressid,
kuhu
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The UK premiere of Purge by Sofi Oksanen

rahvaloendajatel tuleb minna,“ rääkis
statistikaameti peadirektor Priit Potisepp.
Õhtuleht ja Delfi

Välisriikides elavate eestlaste arvu
võib vaid oletada
Rahvatantsuõpetaja
Agne
KurrikoffHermani jaoks on igakuised lennud Iirimaale
alates eelmisest suvest muutumas osaks
elust, kuna ta õpetab seal eesti naiste
tantsurühma.
Rahvastikuregistri
järgi
on
Eesti
kodanikke, kelle elukoht on registreeritud
Iirimaal, üle 900, kusjuures eelmise aastaga
lisandus neid terve kolmandik. Tegelik
eestlaste arv Iirimaal on arvatavasti
vähemalt kolm korda suurem.
Postimeest
nõustanud
asjatundjad
ütlevad,
et
kindlasti
on
meie
rahvastikuregister viimastel aastatel kõvasti
paranenud, kuid sageli on Eestil ja
asukohamaal erinevad andmed. Ainus
erand, kellega registrite andmed ei erine, on
Soome. Siiski ütleb rahvastikuregister
püsivalt
Soomes
elavate
kodanike
suurusjärguks 33,000 ja välisministeerium
arvestab juba vähemalt 51,000ga.
Olulistest sihtriikidest on registriandmete
järgi Eesti kodanike lisandumise poolest
mullu silma paistnud Suurbritannia. Tõus
2300 inimese pealt üle 3200 ehk 38
protsenti on päris muljetavaldav. Ent
saatkonna hinnangul võib Suurbritannias
elavate eestlaste arv olla koguni 10,000.
Postimees

English translation by Eva Buchwald
VÕIDA KAKS PILETIT Sofi Oksanen „Purge” näidendi etendusele
OSALE JAANUARIKUU EESTI HÄÄLES ILMUNUD VIKTORIINist
Saada vastused tagasi enne 24. veeb - Estonian News, 4 Briar Gate, Long Eaton, Nottingham.
NG10 4BL või eestihaal@ntlworld.com
teine auhind: 2 tasuta sissepääsu Rahvapeole augustikuus: kolmas auhind: pudel vahuveini.
“The night we were all
taken away for
questioning...
you know, that night
everything changed.”

Recognised
as
a
potential Nobel prizewinner, Sofi Oksanen
reveals the fallout from
the Soviet occupation of
Estonia and the country’s
independence in 1991
with this thrilling story of
suspicion,
secrets,
betrayal and atonement.
Purge is the story of two
women, Zara and Aliide,
each
from
different
generations,
each
troubled by a shameful
past, and the dark
unspoken history that binds them. Narrated
moves
through multiple story lines,
back and forth across time. We witness
Aliide’s past, a period of night-time
interrogations, when thousands of families
were shipped to Siberia and partisans hid in
the forests. In the present, Zara is trapped in

a world ruled by corruption, sexual
exploitation and organised crime.
Originally a play, Oksanen transformed Purge
into a novel, which became an international
best-seller. Translated into over 38
languages, it was published in English in
2010 and was The Sunday Times Book of the
Year. The play has proved no less popular
and in the coming months, twelve separate
productions are set to open across Europe.
With a Finnish father and an Estonian mother,
Oksanen’s work has found a large audience
throughout Europe.
Venue Arcola Theatre, 24 Ashwin Street,
London E8 3DL
Box Office: 02075031646
www.arcolatheatre.com
Dates 22 February – 24 March 2012
Time 8.00pm, Saturday matinees 3, 10, 17, 24
March 3pm
Prices £16 (£12 concessions)
Pay-what-you-can Tuesdays from 6.30pm
(subject to availability)
£10 Opening Performances: 22 - 27 February
(only bookable by phone or in person)
Getting There London Overground: Dalston
Kingsland & Dalston Junction

Euroopa Eestlaste Koori laululaager on
EESTI INSTITUUT / BRÜSSELIS EESTI KOOL
Eesti Instituudi direktoriks valiti avaliku
konkursi
tulemusena
Monika
Larini,
ametisse asub uus juht veebruari lõpus.
Monika Larini on õppinud teatriteadust,
kõrvalainetena kirjandust ja kunstiajalugu
Tartu Ülikoolis ja Helsingi Ülikoolis ning
täiendanud end Amsterdami Ülikoolis
autoriõiguste
ja
kultuurikorralduse
valdkonnas. Monika Larini on varem aastaid
juhtinud Eesti Näitemänguagentuuri. Tema
praegune töökoht on Draamateatris.
Larini on koostanud õppematerjale, tema
teatriteadusartikleid on avaldatud Eesti ja
välismaa väljaannetes, ta on esinenud teatrija kultuurikonverentsidel ning õpetanud
teatriajalugu kõrgkoolides.
Eesti Instituudi ülesanne on levitada
teadmisi Eesti ühiskonna ja kultuuri kohta
teistes maades, edendada kultuuri- ja
haridussidemeid ning toetada eesti keele ja
kultuuri
õpetamist
väljaspool
Eestit.
Instituudil on esindused Helsingis ja

Budapestis, instituut koordineerib eesti keele
ja kultuuri lektorite töötamist välisülikoolides.
Instituudi eelmine direktor Mart Meri nimetati
2011.aasta novembris Riigikogu liikmeks
Brüsselis alustas tegevust Eesti kool, kus
õppetöö toimub üks või kaks korda kuus
pühapäeviti ning rõhku pannakse eesti
keelele, kommetele ja ajaloole.
Kool on mõeldud võõrsil elavatele Eestist
pärit lastele, et tugevdada nende sidet
kodumaaga ja seal õpetatakse lastele
pühapäevakooli vormis eesti keelt, loodust,
tähtpäevi ja kirjandust.
Belgias elavate eestlaste huvi kooli vastu
on suur, sest kirja on pandud üle saja lapse.
Õppetöö Belgia Eesti koolis toimub kolmes
vanuserühmas: 2-3 aastased, 4-6 aastased
ja 7-11 aastased.
Eesti kooli tegevust rahastatatakse
õppemaksust, veel on Eesti kool saanud
toetust rahvuskaaslaste programmi raames
Eesti Instituudilt.
Postimees

Annabergis, Bonnis, 27-29. jaanuar 2012
Seekordne Euroopa Eestlaste Koori talvine
laululaager toimus juba nii mitmendat korda, et
vanemad tegijad enam ei suutnud meenutada,
mitu korda keegi on Saksamaal, Annabergis
juba käinud.
Laagris olid dirigentideks Kalev Lindal ja
Saidi Tammeorg. Kalev oli oma tuntud
headuses ning Saidit, kes tegeleb Põlvamaa
koorilaulu edendamisega, õppisime tasapisi
tundma.

SPORT - TENNIS, SUMO JA JALGPALL
Tennis
16-aastane
Anett
Kontaveit
alisats
Federation Cupi turniiril Iisraelis maailma
edetabelis 48. kohal asuva 21-aastase
austerlanna Tamira Paszeki 6:4, 7:6.
Kontaveit läks Paszeki vastu esimeses setis
4:0 juhtima, ent võitmine võttis veel aega.
Teises setis eestlanna juhtis 5:4 ja 6:5, ent
matšpallini vastase servil ei jõudnud. Tiebreakis Kontaveit võitis teiselt matšpallilt
seisuga 7:3. Eesti Tennise Liit
Sumo
188-kilone Eesti sumovägilane Kaido
Höövelson alias Baruto tegi Tokyos peetud
aasta esimesel profisumo suurturniiril Hatsu-

basho teoks oma ammuse unistuse. Ta võitis
yusho ehk saavutas suurturniirnil esikoha!
Höövelsonile on ka määratud riiklik Valgetähe
teenetemärk president Ilvese poolt tänavus
nimekirjas.
Jalgpall
Endine Derby County jalgpalliakadeemiasse siirdunud Henrik Ojamaa, jaanuari
alguses sõlmis lepingut Šotimaa klubiga
Motherwell. Ojamaa kõmmutas esimese
palli väravasse juba kolm päeva pärast uue
meeskonnaga liitumist! 20-aastane Ojamaa
on viimases viies mängus võrku sahistanud
tervelt neljal korral ning on tõusnud klubi
lemmikmängiate hulka.

Kuna õppisime mitu uut laulu, siis esmasel
uue looga tutvumisel, jääb laulu tegelik mõte
üldjuhul tahaplaanile. Õnneks Kalev oskab
seda ennetada ja laulu mõtte edastamine nii
kõne- kui ka kehakeeles, nö „puust ja
punaselt“, tuleb tal suurepäraselt välja. Kuidas
muidu kohe aru saada „Kangakudumise laulu“
sõnade tähendusest: kooga kääga, niiede.
Väga tore oli koostööd teha Saidiga, kes
tegeles sopranitele ja altidele partiide
õpetamisega.
Üheks lahutamatuks osaks laagris on
muidugi õhtune vabas stiilis ühislaulmine. See

KOKAKUNST - VASTLAKUKLID
Tore retsept Vastlapäevaks 21. veebruaril!
Tainas:
1/4 liitrit piima
30 g pärmi
100 g suhkrut
1 muna
75100 g vōid
riivitud sidrunikoort
450-500 g jahu
1/2 tl soola
1/2 tl peenstatud kardemoni
Määrimiseks
munavalget
Täidis:
1/4 liitrit rōōska koort (double või whipping
cream)
1 tl suhkrut
vanillisuhkrut
vaarika vōi maasikakeedist

Valmistusaeg: 20 kuni 40 minutit
Valmistusviis
1.Valmista eelkergitusega pärmitainas.
2.Lase kerkida soojas kohas kaetult ning
sõtku tainast kerkimise vältel 2 korda.
3.Valmis tainast veereta väikesed kuklid,
aseta need küpsetuspaberiga kaetud
plaadile ja lase kerkida hästi õhuliseks.
4.Seejärel määri kuklid pealt
munavalgega ja küpseta 180 kraadi C
juures 10-12 minutit.
5.Pärast ahjust väljavõtmist pane kuklid
puidust alusele, piserda leige veega ja
kata rätikuga.

6.Kuklite kooruke peab olema õrn.
7.Jahtunud kuklitelt lõika terava noaga
pealt ära tükike, soovi korral õõnesta
kuklit seest veidi ja täida keedisega.
8.Vahusta koor suhkruga tugevaks
vahuks, maitsesta vanillsuhkruga ja
pritsi läbi torbiku või pane lusikaga
kuklitele.
9.Kata äralõigatud tükikesega, peale
sõelu tuhksuhkrut.
Allikas: www.toidutare.ee Vanaema kokaraamat

taas
üks
lauluinimestele
ühiseid
tunnusjooni, et suvel lõkke ääres või õhtusel
koosviibimisel võetakse laulujoru üles.
Muidugi on siin suur tähtsus ka pillimehel. Ja
viimastest koori ridades puudust ei tule.
Käes oligi pühapäev ning plaani järgi pidime
väikse kontserdi andma. Tegelikult läks kõik
hoopis teisiti. Kell hakkas kaksteist saama ja
rahvast muudkui saabus. Kell oli kaksteist ja
rahvast oli ikka veel ukse taga. Kohalikud
elanikud olid ajalehest meie koorist kirjutatud
lugu lugenud ja tulid nüüd pühapäeva nautima
ja
meie
laulmist
kuulama. Kontsert ja
külg-külje
kõrval
laulmine, kus noodi
avamiseks
puudus
ruum, oli meeleolukas
ja
emotsionaalne.
Publiku imestus oli
suur, et inimesed
tulevad
erinevatest
riikidest kokku, et koos
laulda.
Laagrist koju sõites
keerlevad peas ainult
laulud
ja
pildid
kuuekümne inimese
rõõmsatest nägudest. Pärast seitsmetunnist
rongisõitu koju, tabab keha lõpuks väsimus,
mida laagris ei jõudnud tähelegi panna.
Mul on hea meel, et olen leidnud koori, mis
aitab oluliselt leevendada koorilaulu igatsust
kodust eemal olles. Aitäh dirigentidele,
kooriõdedele ja -vendadele ning laulmiseni
suvises laagris Lõuna-Eestis.
Sõbrad, teiega on hea!
Mari Nelis, Šveits

Inglismaalt võtsid osa laululaagrist: Astrid
Edwards, Karin Blakeley, Tiiu Kajando, Reet
Järvik, Villu Kamarik ja Reet Kromel.

Euroopa Eestlaste Koori järgmine suur koorilaager
toimub 22.-25. juulil 2012 Lõuna-Eestis Varbuse
Muusikamõisas. Kõik väliseesti koorilauljad on
oodatud !
Info ja registreerimine: mare@eestikoor.eu

Kölni Eesti Rahvuskoondise ja Euroopa Eestlaste
Koori ühisprojekti raames toimub
EESTI RAHVATANTSU WORKSHOP
30.märts kell 18:00 - 1.aprill kell 15:00
Bonnis, Annabergi lossis, 53175 Bonn
juhendab: Mall Aso; klaveril saadab: Karin Peda
Kõik on teretulnud.
Maksumus 80 € (sisaldab 2 ööbimist ja
kõik söögikorrad). Täpsem info ja
registreerimine - kuni 15. märts:
mare@eestikoor.eu
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E E S T I VA BA R I I GI A A S TA PÄ E VA TÄ HI S TA MI NE
LEICESTERI EESTI MAJAS

ŠOTIMAAL

366 Fosse Road North, Leicester LE3 5RS. Tel: 0116 251 6727

Vabariigi aastapäeva pidu
19. veebruar algusega kell 15:00

18. veeb Vabariigi aastapäeva tähistamine
Jumalateenistus kell 15:30 teenib õp. Valdo Lust
Pidulik koosviibimine kell 17:00

LONDONIS
Vabariigi aastapäeva tähistamine
25. veebruar, kell 15:00
Westminster Cathedral Hall, Ambrosden Avenue, SW1P
1QH (Lähimad metroojaamad - Victoria ja St James’ Park)

Ürituse peakülalisteks on luuletaja Doris Kareva,
Eesti suursaadik Ühendatud Kuningriigis Aino Lepik
von Wirén ja ETV tütarlastekoor.
Sissepääs on kõigile tasuta.
Korraldajad: Londoni Eesti Selts, Eesti Gild Londonis ja Eesti
Kool Londonis; toetajad Eesti saatkond, Londoni Eesti Maja,
EAS Londonis, BEST ja Eesti Abistamise Komitee.

Armast perekonna sõpra

†

(Queen St. raudteejaama vastas)

Kell 15:00 - 18:00 - koosviibimine koos söögi-joogiga (söök
on hinna sees). Kavas ühislaulmine ja õnneloos. Osavõtutasu
£5 (4 kuni 10.a £2-50)
Kell 18:00 – tantsutuba (pilet uksel £5 (£3 õpilastele ja
pensionäridele; eelnevast koosviibimisest osavõtnuile on
sissepääs tasuta!)
Registreerimine - lea.kreinin@glasgow.ac.uk; Lea Kreinin, 8-9
Lilybank Gardens, CEES, Glasgow. G12 8RZ.

NOTTINGHAMIS

sünd 5. detsembril 1925 Tartus
surn: 8. jaanuaril 2012 Clayton-le-Moors

mälestavad

Dow’s Bar, 9 Dundas Street, Glasgow, G1 2AH.

EV aastapäeva tähistatakse pidusöögi ja kontserdiga.
Esineb Aleksander Sünter oma pereansambliga. Olete
oodatud koos oma perede või elukaaslastega! Kõik
lapsed kaasa!

LAINE POLDING’ut

Mälestus
vaid jääb

Silvia, Hedda ja Ene
Kauaaegset sõpra

TAMARA MARIPUU’d
mälestavad

Asta Rank
Valve ja Terry Shields
ALEKSANDER SÜNTERI PEREANSAMBLI
KONTSERT "ALGUSE VALGUSES"

Vabariigi aastapäeva tähistamine toimub
19. veeb kell 12:30

BRADFORDI EESTI KODUS
8 Clifton Villas, Bradford BD8 7BY. Tel: 01274 544221

25. veeb Vabariigi aastapäeva tähistamine
Jumalateenistus kell 14:00 - Seltskondlik
koosviibimine 15:30 - esineb Aleksander Sünteri
pereansambel. Tasuta einelaud.

Needlemakers Arms, 12 Kensington Street, DE7 5NY
Ilkeston

Üritus algab lühikese Nottinghami eestlaste osakonna
peakoosolekuga ja peale seda toimub lühike eeskava.
Einelaud ja baar. Kõik teretulnud!

E E L S E I S VA D Ü R I T U S E D
ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS

IES ‘TULEVIK’

Järgmine lõunasöök - 18. märtsil, kell 13:00.
Lõunasöögi hind £7.00 (kuni 10-a vanustele tasuta)
Osavõtust palutakse teatada pr Ida Lemsalule - 020 8893 3816
või email adelies@btinternet.com
Annetused loterii võitudeks on oodatud.
Järgmised lõunad 15. aprill, 13. mai emadepäeva lõuna ja
10. juuni jaanipäeva lõuna
Eesti Maja Londonis, 18 Chepstow Villas, London W11 2RB

Tulge osalema 04. – 06. mail Brüsselis toimuvale
REE-koori jazzilaagrisse!
Siit ja sealt üle Suurbritannia ja
mujaltki lauluhuviliste eestlaste
hulgast kostab hääli, mis ütlevad,
et laulaks veel ja veel, aga ei ole
piisavalt eestlaste koore, kus
laulda.
Erinevaid püsikoore ka leidub, aga
kõik ei saa kauge elukoha tõttu või
aja puudusel neis osaleda.
Ja ajendatud soovist - tavapärasest
muusikast veidi erinevama ja
põnevama laulumuusika järele - on
meil 04. – 06. mail koostöös Belgia
Beene
Segakooriga
toimumas
jazzmuusikale pühendatud nädalalõpu laululaager koos piduliku
lõppkontserdiga Brüsselis, Belgias.
Laulame tuntud swinge, sambasid,
bossanovasid ja jazzballaade uutes
ja meeleolukates värvides ning
kordumatu suudsuses.

Keskendume
eelkõige
eesti
autoritele, kuid ka paar maailma
nime (G. Gershwin. E. Cooley, A.C.
Jobim ) on esindatud.
Ning kõige tipuks on meid toetamas
jazzmuusikud Eestist!
Tulemas on erakordne muusikaprojekt, mis kosutab meie hinge
ning rikastab tundeid ja meeli!
Kohtumiseni maikuus Brüsselis!
Reet Kromel
Registreerimine ja info:
www.eksperimentaalkoor.co.uk
koor@eksperimentaalmkoor.co.uk
või reet10nov@hotmail.com
mobiil nr: +44 (0)7747 170643
Laululaagri hind on £80.00, mis
sisaldab majutamist, toitlustamist ja
teisi administratiivkulusid.
Provincial Education Centre Hanenbos
Lotsesteenweg 103, 1653 Beersel.
15 km Brüsseli kesk linnast.

9 - 11. märts
25 - 27. mai
26. mai

Seltskondlik nädalalõpp
Seltskondlik nädalalõpp
38. a-päeva pidulik
õhtusöök ja tants
12 - 18. august Laste Suvelaager
18. august
Rahvapidu
Catthorpe Manor, Catthorpe, Rugby, LE17 6DF

Estonian Television Girls’ Choir at the
Roundhouse and in Gateshead
Composer and vocalist Ana Silvera brings her
own uniquely heartfelt songs, exploring themes
of love, war, death and mystery to the
Roundhouse, accompanied by the Baltic sounds
of the Estonian Television Girls’ Choir in
arrangements by electronic artist Max De
Wardener and Estonian composer Elo Masing.
Founded by Eve Viilup and Aarne Saluveer in
1990, the ETVGC is made up of 30 singers aged
between 15 and 25.
Roundhouse, Chalk Farm Rd, Camden. NW1 8EH
Sunday 26 February 2012, 7 p.m.
Tickets: £10 (standing), £15, 20 and £30. Box
Office: 0844 482 8008.
The performance will be repeated on Monday 27
February at the Sage Gateshead.

Neeme Järvi conducts the London
Philharmonic Orchestra
in a programme of romantic works by
Rachmaninov, including his Symphony nr. 2
and Piano Concerto nr. 2 on 14 February, 7:30
p.m. at the Royal Festival Hall, South Bank
Centre. Box office: 020 7840 4242

KÜÜNLA- JA PAASTUKUU
Eesti Hääles 3. märts 1967 - Inglise
kuninganna „Kas
eesti keel jääb
püsima?“
N. Liidu peaminister Kossõgini delegatsiooni
kuulus tema Londoni külastamisel ka N. eesti
peaminister Valter Klauson. Tallinna tagasi
saabunud andis Klauson Tallinna radios
lühiintervjuu oma reisimuljetest. Ta seletas
muuseas, et Inglise kuninganna poolt
Kossõgini auks antud pidusöögil olnud ka
temal, Klausonil, lühivestlus kuningannaga,
kes Klausonilt küsinud, kas eesti rahvas
kodumaal kõneleb veel eesti keelt ja kas Eesti
koolides õpetatakse ka eesti keelt.
Inglise konservatiivide juht Heath oli temalt
pärinud „Kas tulite siia, et oma rezhiimile
hankida tunnustust“, mille peale Klauson olevat
vastanud „Meie elame edasi ka ilma
tunnustuseta“.

Eesti Hääl soovib sünnipäeva
lastele õnne
13. veeb Linda Reinbach
17. veeb Harry Ojasoon (juubilar)
17. veeb Asta Ots (juubilar)
19. veeb Nelli Vahu
22. veeb Mati Reitel
23. veeb Virve Abbasi-Valk
24. veeb Karin Rästa
25. veeb Lia Ottan
26. veeb Arno Cornell
28. veeb L M Cole
28. veeb Ingrid Pajo (juubilar)
28. veeb Hendrik Rääk (juubilar)
1. märts Bruno Toomeoks (juubilar)
2. märts Rita Rohulaan
2. märts Lembit Öpik
3. märts Valdeko Vink
5. märts Peter Sheldon (juubilar)
9. märts Peeter Ots

Tähtpäevad
16. veeb
Leedu iseseisvuspäev
23. veeb 1918 Manifest Eesti Rahvale
väljakuulutatud Pärnus
24. veeb
Eesti Vabariigi Aastapäev
6. märts 1944 Vene lennukid hävitasid Narva
Sündinud
19. veeb 1920 Jaan Kross, kirjanik
19.veeb 1895 August Torma, diplomaat
23. veeb 1874 President Konstantin Päts
28. veeb 1884 Ants Piip, diplomaat
1. märts1883 Karel Pusta, diplomaat
2. märts 1886 Friedrich Tuglas, kirjanik
4. märts 1865 Eduard Vilde, kirjanik
10. märts 1908 Kristjan Palusalu, maadleja
Surnud
1. märts 1940 Anton Hansen-Tammsaare
7. märts 1920 Jaan Poska, riigitegelane
7. märts 1934 Ernst Enno, kirjanik
8. märts 1976 Kol. Alfons Rebane

Pereliikmetest koosneva ansambli esituses kuulete nii
pereisa enda loodud hingekosutavaid laule kui ka
kaunimaid palasid klassikast, pärimusmuusikast ja
pisipere repertuaarist.
"Alguse Valguses" on paik kus inimhinged tõeliselt
kohtuvad. Alles seal muutub omavaheline suhtlemine ja
ühine LOOMINE võimalikuks.
Kontserdil saate näha ja kogeda mis juhtub kui
muusikud perena Alguse Valguses kokku saavad.
Nii kutsume teidki muusikute ja iseendiga Alguse
Valguses kohtuma.
* Aleksander Sünter (kitarr, lõõtspill, laul) - TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia taustaga pärimusmuusik. Praegu
töötab samas õppeasutuses õppejõuna. Peamine
muusikaline
tegevus
seni
on
olnud
lisaks
soolokontsertidele
etnorokk
ansamblis
Oort
(www.oort.ee), vaimuliku rahvamuusika ansamblis
VARA ja mitmetes teistes muusikakollektiivides. Viimase
aasta
jooksul
keskendunud
peamiselt
enda
autorilauludega ja pereansambliga esinemisele.
* Tiina Sünter (klaver, laul) - lõpetanud EMTA Tartu
filiaali klaveri pedagoogi erialal Tanel Joametsa
õpilasena. Hetkel töötab Suure-Jaani huvikoolis klaveri
ja süntesaatori õpetajana ning Tääksi kooli laulusolistide
juhendajana.
* Hiie-Helena Sünter, 9 a (laul, metallofon) - õpib Tääksi
Põhikooli II klassis. Konkursi Tääksi Laululind 2011
noorema vanuserühma võitja.
* Liisa-Katariina Sünter, 7 a (laul, parmupill) - õpib
Olustvere Lasteaias. Konkursi Suure-Jaani Laululind
2008 võitja 3-aastaste kategoorias.
* Olev Mattias Sünter, 5 a (laul, parmupill) - õpib
Olustvere Lasteaias. Vahva väikemees :)
Ansambel on välja andnud ka oma kontsert CD, mis
salvestati 2011. aasta suvel Eestimaa erinevates
kirikutes.
Mälestame Inglismaal lahkunud
19. veeb 1968 Georg Hackenschmidt
21. veeb 1986 prof. Mihkel Toomse, Leics’i E.M. esimees
27. veeb 1995 Emmy Taul
27. veeb 1984 August Ottan, Bradfordi E.Kodu sekretär
27. veeb 1995 Emmy Taul
27. veeb 2004 Henni Posti, Eesti Hääle talitaja
28. veeb 1994 Henry Rüütel, I.E.Ü. sekretär
4. märts 1993 August Taru, I.E.Ü. juhatuse liige
5. märts 1984 Erika Meema
5. märts 1989 Kark Kaal, Vabadus risti hoidja II/3
8. märts 1962 Ida Marie Rixon, L.E.S’i asutaja liige,
majavanem 1934-36
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