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L I P U PÄ E V

Neljapäeval, 4. juunil möödus 131 aastat esimese
sinimustvalge lipu õnnistamisest Otepää kiriklas. Lipu
sünnipäeva puhul heiskasid Eesti lipu kõik riigi- ja
omavalitsusasutused ning avalik õiguslikud juriidilised isikud.
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Lipu sünnipäev algas Eesti lipu piduliku heiskamisega Pika
Hermanni torni, seejärel toimus Otepääl traditsiooniline
rongkäik lipu õnnistamise paika kirikumõisas. Õhtul toimusid
kontserdid Otepääl ja Pärnus.
4. juunil 1884 kogunesid 24 eesti soost haritlast Otepääle, et
pühitseda ja õnnistada eesti soost tudengite sinimustvalge
tunnuslipp. Rahvusliku ärkamisaja harjal kinnistus
sinimustvalge värvikombinatsioon rahvusvärvidena. Eesti
iseseisvumisel sai sinimustvalge trikoloor riigilipuks. Eesti
lipu kasutamise õigus on igaühel. Selle heiskamisega
anname märku oma ühtkuuluvusest ja meile olulistest
väärtustest.
Lipu sünnipäeva hommik algas kell 7.00 piduliku
lipuheiskamisega Pika Hermanni torni, kõnelesid Riigikogu
esimees Eiki Nestor, EELK piiskop Einar Soone ja Eesti Lipu
Seltsi esimees Jüri Trei. Kuberneri aeda olid üles rivistatud
Kaitseliidu, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide
auvalve, samuti akadeemiliste organisatsioonide ja seltside
lipud. Mängis Kaitseväe orkester, laulsid Eesti Naislaulu
Seltsi koorid. Kella 11- 16 oli külastajatele avatud Pika
Hermanni torn.
Otepääl algas kell 10 traditsiooniline rongkäik linna
keskväljakult kirikumõisa. Rongkäigu ees kandsid Eesti
Üliõpilaste Seltsi liikmed suuremõõtmelist sinimustvalget
lippu. Kirikumõisas heisati lipp ja sünnipäevakõne pidasid
Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees Jaak Sõnajalg ja Otepää
vallavanem Kalev Laul. Õhtul toimus Otepää Maarja kirikus
pidulik kontsert-jumalateenistus, kus esines Tallinna
poistekoor Lydia Rahula dirigeerimisel. Jumalateenistuse viis
läbi EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.
Pärnus Rüütli platsil koguti kell 18 kokku 131 sinimustvalget
kandelippu. Kõnelesid Pärnu maavanem Kalev Kaljuste,
Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ja Eesti Lipu Seltsi
esimees Jüri Trei. Seejärel siirduti rongkäigus ranna
kõlakotta, kus esines Pärnu akordioniklubi ansambel.
Lipu sünnipäevale pühendatud pidulikke lipuheiskamisi ja
muid sündmusi oli üle Eesti.

LÄTI SEIM VALIS UUE PRESIDENDI
3. juunil valiti uueks Läti presidendiks 48-aastane Raimonds
Vējonis. Esimeses neljas valimisvoorus ei saanud ükski
kandidaat kokku piisavalt hääli, lõpuks väljus viiendast
valimisvoorust tulevase riigipeana ainsana järelejäänud
kandidaat Raimonds Vējonis.
Vējonis sündis aastal 1966 Ostrovi rajoonis Pihkva oblastis,
kuna tema Läti päritoluga isa oli seal Nõukogude armees.
Ema oli venelanna. Ta on Roheliste partei liige ja praegune
Läti kaitseminister. Ametlikult astub presidendi ametisse 8.
juulil. Praegune president, parteitu Andris Berzins uueks
ametiajaks ei kandideerinud, tuues ette perekondlikud
põhjused.

asutatud detsember 1947

VENEMAA VIISAKEELD
I. juunil kutsus Eesti Välisministeerium välja Venemaa suursaadiku, et pärida aru Venemaa
poolt Euroopa Liidu 89 kodanikule
kehtestatud viisakeelu kohta.
Eestist on nimekirja arvatud
kaheksa isikut: kaitseväe juhataja
kindralleitnant Riho Terras, kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Artur Tiganik, kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu,
Kaitseliidu ülem brigaadikindral
Meelis Kiili, justiitsminister Urmas
Reinsalu,
eurosaadik
Tunne
Kelam ja endine välisminister
Kristiina Ojuland ning Eesti kaitsetööstuses tegutsenud Andres
Parve.
Välisministeerium peab kahetsusväärseks, et Venemaa astus veel
ühe sammu, mis ei aita kaasa
Euroopa Liidu ja Venemaa suhete
paranemisele ega soodusta Eesti
ja Venemaa suhete arendamist.
„Tegu on Venemaa järjekordse
ebasõbraliku sammuga, aga ei
saa öelda, et Venemaa juhtide

selline käitumine üllataks, pigem
asetub too nimekiri mitmete teiste
ebasõbralike sammude jadasse.
Selge on, et sellise nimekirja
kehtestamisega on kaotajaks
Venemaa ise, mitte inimesed,
kelle nimed seal nimekirjas
seisavad,“ ütles välisminister Keit
Pentus-Rosimannus. See välisministeeriumi seisukoht tehti Vene
saadikule ka teatavaks.
Suurbritanniast on nimekirjas:
Nick Clegg, endine asepeaminister; Malcolm Rifkind, endine
välisminister; Andrew Robathan,
endine Põhja-Iirimaa minister;
Edward McMillan-Scott, endine
Euroopa parlamendi asepresident;
Philip Dunne, kaitseministeeriumi
aseriigisekretär; Andrew Parker,
Suurbritannia julgeolekuteenistuse
juht; John Sawers, endine Briti
välisluureteenistuse juht; Nicolas
Houghton, kaitseväe juhataja;
Robert
Walter,
endine
konservatiivide parlamendi liige.
ERR/EE

IEÜ PEAKOOSOLEK
IEÜ
Esindajate
täiskogu
koosolek
toimus
laupäeval
16. mail
Catthorpe
Manor’is.
Kohal olid delegaadid lõuna- ja
põhja-Inglismaalt, asejuht Ann
Hänni Eesti Vabariigi Saatkonnast
ja Londoni Eesti Kooli direktor Aili
Nurk. Kahjuks mitmed organisatsioonid ei olnud esindatud.
Koosoleku
juhatajaks
valiti
Toomas Ojasoo, protokollijaks
Reet Järvik.
I.E.Ü. 2014.a. tegevuse aruande
esitas T. Ojasoo. Ta mainis ka
kirju, mis on saadetud parlamendi
liikmetele ja “Timesi“ ajalehele
Ukraina
ning
Balti
riikide
olukorrast. I.E.Ü. osakonnad ja
liikmes-organisatsioonid estitasid
oma aruanded. Bradfordi esimees
Vello Vahter rõhutas et tänavu
toimub Bradfordi Eesti Kodu 60.
aasta juubel.
Londoni Eesti Kooli direktor Aili
Nurk teatas koosolekule, et ta
astub tagasi ja järgmisel semestril
võtab kooli juhtimise üle Liina
Särkinen.
Eesti Hääle 2014. a. aruanne ja
2015. a. eelarve olid esitatud.
Ajaleht
ilmub
edasi,
aga
lugejaskonna tellijate arv hakkab
kiiremini
vähenema
tellijate
vananemise tõttu.

Laekur Tiina Rajamets esitas
eelmise
aasta
majandusliku
aruande. Kuna panga protsent on
langenud, oli vaja tarvitada raha
põhikapitalist.
Tänu
Eesti
Kultuuriministeeriumile 2015. a.
Rahvapidu saab toetust.
Valimised: esimees - Toomas
Ojasoo, juhatuse liikmed - Reet
Järvik, Astrid Edwards, Teet
Toome, Tiina Kõiv ning Bradfordi
Eesti Kodu ja Londoni Eesti Seltsi
delegaadid; revisjon - Kristy
Sheldon; protokolli kinnitajad - Aili
Nurk ja Ann Hänni
Koosolekul arutati ka, kuidas
tähistada ‚Eesti Vabariik 100’. Kas
peaks looma toimkonna, et UKs
seda kuidagi koordineerida. Ann
Hänni tegi ettepaneku, et see
peaks olema päevakorrapunktiks
sügisesel ümarlaual ja peaks
hõlmama
kõiki
eesti
organisatsioone Suurbritannias.
Ümarlaual saab arutada kas
organiseerida ühine laulu- ja
tantsupidu Eesti koolid kavatsevad
teha ka ühisprojekti.
T. Ojasoo andis ka ülevaade
ÜEKNi
täiskogu
koosolekust
Tallinnas aprillikuus.
Koosolek lõppes Eesti hümniga,
millele järgnes lõunasöök.
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Eesti Uudised.
Inglismaa
Eestlaste Ühingu
peakoosolek
Jaanipeod
Londonis ja
Nottinghamis
Eesti muusika
Walesis

“Kogu me Lugu”
ÜEKNi stipendiumid
Haridusministeeriumi
toetused.
Sport ja Retsept.
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4 Teated.
Reklaamid.
Järgmine Eesti Hääl ilmub
28. juulil 2015
Kaastööd ja kuulutused
palume hiljemalt 18. juuliks

EESTI HARIDUS
MAAILMAS
7. KOHAL
Eesti hariduse kõrge tase sai
tunnistust OECD värskes
edetabelis, kus me asume 76
maailma
riigi
hulgas
silmapaistval 7. kohal.
OECD koostatud mahukaimat
maailma koolide edetabelit
juhivad Aasia riigid, mahajäänuimad on Aafrika riigid.
Eesti on selles tabelis 7.
kohal.
Tabelit juhib Singapur, talle
järgnevad
Hong
Kong,
Lõuna-Korea,
Jaapan,
Taiwan, seejärel Soome.
Iirimaa koolid on tabelis 15.
kohal; Suurbritannia 20; Läti
24; Ameerika Ühendriik 28;
Leedu 31; ning Venemaa 34.
OECD majanduse mõttekoda
osutab, et võrdlus, mis
baseerub 76 riigi testide
tulemustel, kinnitab hariduse
ja majanduskasvu vahel
olevat
seost.
„See
on
esimene kord, kui meil valmis
hariduse kvaliteeti näitav
ülemaailmne
edetabel,”
lausus OECD haridusdirektor
Andreas Schleicher.
Edetabeli koostamise eesmärk oli tema sõnul anda nii
vaestele kui rikastele riikidele
võimalus
end
võrrelda
maailma liidritega, avastada
nende tugevusi ja nõrkusi
ning vaadata, kuidas hariduse
kvaliteedi
parandamine
mõjutab nende majanduslike
eesmärkide saavutamist.
Analüüs
baseerus
matemaatika ja teaduse testi
tulemustel.
Postimees
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LONDONI EESTLASTE JAANITULI

19. juuni 2015

N OT T I N G H A M I E E S T L A S T E
JA A N I P I D U
Laupäeval 6. juunil kogunesid Nottinghami piirkonna eestlased juba
tuttavasse Ukraina klubi aeda, et tähistada varakult jaanipäeva. Vaatamata
sellele, et samal ajal oli toimumas Londoni eestlaste jaanikuu üritus, oli kokku
tulnud ligi 50 inimest.
Peolisi oli kõigist vanusegruppidest. Kõik jäid väga rahule organiseerijate
tehtud suure tööga. Ära tuleb märkida peaorganiseerijaid Merlet ja Steve'i,
Maariti valmistataud eestipärast leiba ja Reeda, Siiri-Liisi ning Maria
kodutehtud salateid. Samuti kuuluvad tänud ka Lawrence'ile, kes peoliste
poolt toodud vorstide, ŝaŝlõkkide ja muu lihakraami grillimise eest hoolitses.
Niipalju köögipoolest.

Londoni eestlaste jaanituli toimus 6.juunil
legendaarses
Foxgrove
Clubs’is
Beckenhamis.
See
oli
juba
kaheteistkümnes
kord
korraldada
jaanipidu karismaatilises golfiklubis, kus
abivalmis peremees ja töötajad ei löö risti
ette ühelegi soovile või palvele.
Vastupidi, nad ootavad rõõmuga, mil jälle
vahva eestlaste seltskond kokku tuleb ja
ühe põneva peo maha peab. Ka
eestlastele on jaanipidu Londonis
ammuoodatud sündmus. Teatakse, et
iga aasta juunikuu esimese laupäeva
pärastlõunal võib sammud seada
Foxgrove’i suunas.
Selle aasta Londoni eestlaste jaanipidu
koondub märksõnade hoogne, lõbus,
üheskoos ja eestimeelne alla. Jaaniku
korraldajaks oli sel aastal Londoni Eesti
Selts. Kuigi Estonian Guild ja Eesti Kool
Londonis ei saanud füüsiliselt seekord
kaasa aidata, siis nende tugi ja vajalikud
nõuanded aitasid suuresti kaasa peo
organiseerimisel ja õnnestumisel. Peol oli
lastenurk, söögiala ja ei puudunud
oksjon, loterii. Eestist olid kohale sõitnud
kontserti andma populaarsed Erich
Krieger ja Boris Lehtlaan koos diskor
Einar Kapiga.
Jaanipäev oli lastele põnev ja tormiline.
LES segarahvatantsu juhendaja Marje
Viilu
käe
all
toimus
lennukas
rahvatantsutund, kust võtsid osa lisaks
lastele suure huviga ka nende vanemad.
Koos Marjega punuti ka üle tosina
karikakra pärja, mida lapsed siis kandsid
ülima rahuloluga. Nii mõnigi lapsevanem
sai sealt endale uue oskuse juurde.
Mudilaste
kilked
ja
tormamised
metsatuka vahel ja hiljem tõsimeeli
jutustused, kuidas leiti koletise jalajälg või
isegi karvane käsi lõksus, andsid just
sellise mõnusa tunde nagu oleks tagasi
koduses
Eestis
metsade
vahel
külajaanitulel, mitte kärarikkas ärilinnas
Londonis. Hiljem jagati lastele eestimaist
Mesikäpa jäätist ja toimus ka köievedu,
kus iga laps, kes jaksas köit hoida, võitis.
Kui joosta enam ei jaksatud, siis võis
rüblik rahulikult istuda lastetelgis ja
joonistada
rahvuslindu,
puhuda
mullitajaga või istuda Anzelika ja Herdise
kõrvale, kus ta sai hoole ja armastusega
joonistatud toreda näomaalingu.
Õhtune kontsert lauldi lahti Kolga-Jaani
regilauluga „Tulge tuld hoidma!“ Londoni
Eesti Seltsi segakoori poolt, millele
järgnes LES rahvatantsijate esinemine.
Särtsakas „Tuljak“ ja selle järgenud
„Kaera Jaan“, kus segunesid ka
segakoorilauljad, pani rahva lõbusalt

kaasa plaksutama. Kuid seejärel haarati
ka juba rahvas kaasa pärimusmänguga
„Me lähme rukkist lõikama“ ja hoogsalt
lõbusa „Kui sul tuju hea“ ning „Meil on üks
tore tädi“. Jaanitulelised keerutasid jalga
ja laulsid lõbusalt kaasa. Jaanipäeva
simman oli täies hoos. LES segakoor
lõpetas üksmeelse kontserdi Harju-Jaani
rahvalauluga „Kiigel kartlik“.
Sportmängud olid seekord eriti põnevad.
Võistkondade kapteniteks olid Erich
Krieger
ja
Boris
Lehtlaan
ise.
Võistkondade Erka ja Borka vahel käis
tasavägine
rebimine
köieveos
ja
kotijooksus.
Ei
puudunud
ka
traditsiooniline
individuaalne
naistekandmine.
Võistkondade
auhindadeks oli nännisülem, mis sisaldas
EAS poolt pearätikut ja Eestimaa puslet,
Viru Õlut suursaatkonna poolt ja eesti
lipukest LES poolt.
Jaaniku peasündmus oli otseloomulikult
jaanitule süütamine. Tseremoonia algas
Veljo Tormise „Tulesõnad“ esitusega.
LES tantsijad ja lauljad esinesid kõik
üheskoos. Dünaamiline ja rütmiliselt
kaasatõmbav järjest pinget üles kruttiv
tulemaagia sõnum ei jätnud kedagi
külmaks. Seejärel pidas eesti suursaadik
Lauri Bambus kõne ning tõrvik käes
mindi kõik ühiselt tuld süütama.
Jaanituleliste hõigete ja aplodeerimise
saatel tõusis tuli taevani.
Peaesinejad Erich Krieger ja Boris
Lehtlaan panid piduliste jalad kepslema
hiliste õhtutundideni. Kuuldavasti olla
tuldud jaanipäevale suisa Leicesterist ja
Birminghamist. Krieger jagas lahkelt
autogramme
oma
CD
plaatidele,
poseeris jaanitulelistega ning laulis ka
soovilugusid. „Naised on hullud“ kostus
just täpselt nii tihti kui tellijad soovisid.
Pidulised kiitsid salatit, kanasaṡlõkki ja
grillvorsti, mis olid kuidagi eriti maitsvad
sel aastal. Eks eestimaine mekib ikka
paremini, näiteks kama kadus laualt
kiiremini kui see sinna jõudis. Magusaks
olid mitmet sorti kringlid, eesti küpsised,
maasikad vahukoorega ja mahlased
puuviljad.
Peokülalised jäid jaanikuga igati rahule.
Tänavusel jaanitulel sai üheskoos
käsikäes lauldud ja tantsitud, ühiste
jõududega pidu tublide vabatahtlike poolt
korraldatud ja õlg õla kõrval kohapeal läbi
viidud. Lustlikult rõõmurohket hoogsust,
särasilmset üksmeelt ja ülendatud
meeleolu kandus üle õueala, vallutas
taevasina ja puges jaanitulelise põue,
kes siis selle hellalt koju kaasa viis.

Foto: Toomas Ojasoo

Kõlas eesti muusika, lauldi ühislaule ja isegi tantsiti – igati kordaläinud
varane juunikuu jaanipidu.
Kuna sellele päevale langes ka 6. juuni 1944 a. D päeva 71. aastapäev, siis
kõige vanema generatsiooni eestlastega sai ka vesteldud nende
noorusaegadest, sest nende kodumaalt lahkumine jäi just sellesse ajajärku.
Jaanipäev Eestis langeb ju kokku ajaloolise Võidupühaga. Vaadates mitmest
rahvusest kokkutulnud peolisi, võime tõdeda, et see tradistsiooniline eesti
üritus huvitab ka paljusid teisi peale eestlaste ja kestab edasi, vaatamata
sellele, et n.ö. „originaalsete” väliseestlaste read paratamatult hõrenevad.
Lõpetuseks seda, et toimus ka juba tradistsiooniliseks saanud tombola –
loterii, kuhu oli auhindu kingitud isegi Bradfordi eestlase Lydia Järviku poolt!
Lahkuti heas tujus, mõlgutades mõtteid juba eelseisvatest üritustest. A.T.

EESTI KLASSIKALINE MUUSIKA
VALE OF GLAMORGAN MUUSIKAFESTIVALIL
22. mail toimus Cardiffis,
Eesti klassikalist
muusikat tutvustav
kontaktüritus "Estonia A Music Powerhouse”.
Tegemist on teise
sedalaadi ettevõtmisega
Suurbritannias viimase
aasta jooksul.
Arvo Pärdi 80. sünnipäevale pühendatud
festivali Vale of
Glamorgan raames
toimuva ürituse avas
Eesti suursaadik
Vasakult: majandusdiplomaat Eva-Liisa Jaanus,
Suurbritannias Lauri
Cardiffi linnapea David Walker, Suursaadik Lauri
Bambus koos tuntud
Bambus, asejuht Ann Hänni
Walesi helilooja Peter
„Suursaatkonnal Londonis on hea
Reynoldsiga.
meel alati võimalusel kaasa aidata
Kontaktürituse raames astusid üles
Eesti heliloomingu tutvustamisele
Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja
Suurbritannias.”
Tallinna Kammerorkester. Peter
Reynoldsi juhendamisel kõnelesid Saatkonna kultuurinõuniku Kristel
Eesti muusikast ja oma loomingust Oitmaa sõnul on Arvo Pärt ja tema
heliloojad Helena Tulve, Tõnu Kõrvits looming Suurbritannias väga tuntud
festival
andis
suurepärase
ja Märt-Matis Lill. Lisaks tutvustasid ja
võimaluse
tutvustada
ka
teiste meie
Cardiffis Eesti muusikat Eesti
heliloojate
loomingut.
Muusika Arenduskeskuse, Eesti
Muusika Infokeskuse ja Pille Lille Suursaadik Bambus kohtus Walesi
Muusikute Fondi esindajad. Eesti visiidi raames ka Walesi valitsuse ja
muusikud andsid kokku kolm parlamendi esindajatega ning Cardiffi
kontserti.
linnapeaga.
Samuti
esines
suursaadik
Cardiffi
ülikoolis
Eestit
„Eesti muusika edu Walesis on
tutvustava
loenguga.
järjekordseks tõestuseks, et Eesti
interpreedid on rahvusvaheliselt Eesti klassikalise muusika
kõrgelt
tunnustatud,”
tõdes kontaktürituse toimumist toetasid
Eesti saatkond Londonis,
suursaadik Bambus.
välisministeerium,
kultuuriministeerium, Eesti Muusika
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ÜEKN üliõpilaste stipendiumite tulevik
ÜEKN annab Margot ja Herbert Linna Fondi haldamise Eesti Üliõpilaste
Toetusfondile.
Pea 20 aastat tagasi sai Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu Margot M. ja
Herbert R. Linna päranduse. Testament nägi ette, et päranduse põhikapital
jääks igaveseks investeeritud ja selle sissetulekutest saaks iga aasta toetada
Eesti päritoluga õpilaste ülikoolis õppimise kulusid nii Eestis kui mujal
maailmas. Ja nii aastast 1994 kuni 2013 aastani on ÜEKN igal aastal pea
40-le tublile üliõpilasele andnud välja Linna stipendiumi.
Selleks, et kindlustada Margot ja Herbert Linna päranduse jätkuv
otstarbekohane kasutamine, otsustasid ÜEKN ja EÜT, et on mõtekas kanda
Linna Fond Eesti Üliõpilaste Toetusfondile haldamiseks üle. Eesti Üliõpilaste
Toetusfond USAs, mis on tegutsenud aastast 1950, mille ainueesmärk on
Eesti päritoluga üliõpilaste kõrghariduse saamise toetamine, on suutnud
ajale vastu seista ning oma juhtkonda uusi ja hakkajaid liikmeid kaasata. Kui
EÜT oma algusaastatel suutis abistada hariduse omandamist vaid laenude
andmise näol, siis tänaseks on EÜT kasvanud ning tugevnenud selliseks , et
lisaks iga aastaselt üle 150 üliõpilase jätkuvale abistamisele, on hakatud
välja andma ka spetsialistidele mõeldud ametiala täiendamise stipendiumit
ning organisatsioonidele haridusliku projekti läbiviimise stipendiumit.
Peale EÜT juhatuse koosoleku lõpetamist toimuski 6. juunil Epp ja Maano
Millese kodus Margot ja Herbert Linna päranduse pidulik üleandmine EÜT
fondile. ÜEKN´i poolt esindasid laekur ja hooldaja Jaak Juhansoo ning
stipendiumi komisjoni esimees ja hooldaja Ülo Anson, EÜT poolt kirjutasid
kahepoolsele kokkuleppele alla EÜT esinaine Mari Teedla ja abiesimees
Maano Milles.
Vaatamata sellele, et Linna Fond on muutnud oma haldajat ja on tänaseks
Eesti Üliõpilaste Toetusfondi juures, on nüüd kindlustatud, et Linna Fond
jääb ka edaspidi Eesti päritoluga üliõpilaste haridustee jätkuvaks iga
aastaseks toetajaks. Lisa informatsioon: EducationUSA@ttu.ee
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

Eesti projekt pälvis Oslos peaauhinna
11. juunil toimus Euroopa Liidu /
Europa
Nostra
auhindade
üleandmise
tseremoonia
Oslo
raekojas. Kohal viibis Kroonprints
Haakon ja tunnustatud ooperilaulja
Plácido Domingo ning üle 600
kutselise
ja
vabatahtliku
muinsuskaitsja rohkem kui 30
riigist. Ühe seitsmest peaauhinnast ja
10 000 euro suuruse preemia sai
Eesti Vabaõhumuuseum maamajade
omanikele tehtud koolituste eest
haridusja
koolitusprojekti
kategoorias.
“Algupärastes
hoonetes
elavad
inimesed, kelle majad ei ole
muinsuskaitse
all,
on
kõikjal

Euroopas jäetud tihti üksi saamaks
hakkama hoonete hoolduse ja
säilitamisega. Seetõttu oli žüriil hea
meel tunnustada muuseumi algatust
tulla appi maamajade omanikele
Eestis ja pakkuda neile praktilisi
koolitusi, olles seega eeskujuks
tervele Euroopale. See algatus ei aita
mitte üksnes säilitada traditsioonilisi
töövõtteid ja au sees hoida vanu
ehitusmaterjale, vaid ühendab need
kaasaegse
tehnoloogiaga
kohandamaks maju 21. sajandi
nõuetele vastavaks. Tõsiasi, et
aastate
vältel
on
nii
palju
majaomanikke kursustel osalenud,
annab
tunnistust
programmi
edukusest.”
Peep Pillak

Saksamaa presidendi kõrge tunnustus
Saksamaa president, Joachim Gauck
omistas 15. detsembril 2014 Meeli
Baggerile
Saksa
Liitvabariigi
teeneteordeni medali. Kõrge autasu
on tunnustuseks Meei Baggeri
aastakümnetepikkusele
vabatahtlikule ühiskondlikule tööle
Saksamaa ja Eesti vaheliste suhete,
eelkõige kultuurisuhete, arendamise
eest.
Teeneteordeni medali üleandmine
toimus k.a. 22. aprillil Palais Solmsis
Karlsruhe ülemlinnapea Hr Dr Frank

Mentrupi poolt selleks puhuks
korraldatud vastuvõtul.
Oma kiitvas sõnavõtus nimetas
ülemlinnapea tunnustavalt Meeli
Baggeri tegevust 1992. a. Karlsruhe
Euroopa Kultuuripäevadel, teemaga
Eesti ja Karlsruhe Saksa-Eesti Seltsi
loomisel. Samuti tõi ta esile M.
Baggeri
aktiivset
kaasalöömist
EÜSLis, ÜEKNis, ESTO 2009
Münsteris organiseerimisel, tööd
ajakirjanikuna jpm.
Eesti Rada

Climbing tragedy in the Peruvian Andes
An Estonian mountaineer, Annemai
Martson, who fell into a deep
crevasse on 7th June has been
rescued, but her three fellow climbers
remain missing.
The group included Tarmo Riga,
described as Estonia's best mountain
climber, with a record of more than 20
years climbing the world's highest
peaks, his wife Jane Riga and
seasoned climber Allan Valge. Riga
wrote in her blog that they celebrated
Valge's 36th birthday on 31st May,
while on their way up the mountain.
The climbers fell into a 65-foot deep
crack after an avalanche shook the
snowy Tocllaraju mountain in the
Andes of northern Peru. They were

caught at an elevation of 19,400 feet,
about 300 feet from the summit.
Three mountaineers fell before
Martson and were covered by the
snow, dramatically reducing their
chances for survival. Annemai
Martson was taken to a clinic with two
fractured ribs and symptoms of
dehydration.
"With an avalanche, you have about
30 minutes to save a person. After
that, the possibilities are very slim,"
said mountain rescuer Quintana. He
called Martson's survival after more
than a full day in the crevasse at
freezing temperatures a miracle.
Rescuers spent 18 hours carrying her
down the mountain.
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Rahvuskaaslaste programmi rahastatud haridusprojektid
Rahvuskaaslaste programmi
haridusprojektide 2015. aasta maivooru
konkursile esitati 44 projekti kogusummas
122,182 eurot. Projektide tegevused jäid
suures piires tavapärastesse
tegevustesse, st eesti keele ja kultuuri
õpetuse arendamine väliseesti
kogukonnas; laste keelelaagrite
korraldamine asukohamaades; õpetajate
täienduskoolitus; õppereiside korraldamine
Eestis. Hariduskomisjon eraldas toetuse
43 projektile kogusummas 76,174 eurot.
Viimastel aastatel on esitatud projekte aina
enam ehk niipalju kui soovitud, ei jagu.
Komisjon hindab kõrgelt, kui projekt on
jätkusuutlik, st leitakse kaas- või
omafinantseerimist, ning arvestame ka
vabatahtlikku panust.
Projekti rahastab Eesti riik
rahvuskaaslaste programmist Haridus- ja
Teadusministeeriumi kaudu, haldab Eesti
Instituut.
Anu Kippasto, anu.kippasto@estinst.ee
2015. a kevadvoorus toetas komisjon
järgmisi projekte: (valitud näited)
Õppeaastapõhised projektid:
Eesti Kool Londonis, 2015-2016
õppeaasta haridusprojekt, 5000
Eesti Kool Iirimaal, 4050

Kölni Eesti Kool, 2590
Hamburgi Eesti Kool, 3800
Berliini Eesti Kultuuriselts, 3265
Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool, 735
Eesti Laste Klubi ja Kopenhaageni Eesti
Kool, 1800
Pariisi Eesti Kool, 3000
Luksemburgi Eesti Kool, 2300
Eesti Kool Trondheimis, 294
Šveitsi Eesti Mänguring, 942
Eesti Kool Belgias, 1960
Poolaastapõhised projektid:
Eesti Kool Põhja-Inglismaal, 1660
Frankfurdi Eesti Kool, 1000
Stockholmi Eesti Huvikool, 1400
Eesti keele / kultuuriõpe Strasbourgis, 400
Eesti Kool Hollandis, 1200
Ühekordsed projektid:
IES Tulevik ja Inglismaa Eestlaste Ühing,
Inglismaa eestlaste 66. laste suvelaager,
1500
Euroopa Eesti Lastekoor, laululaager ja
kontsert, 1000
Luksemburgi Eesti Selts, Eesti
pärimuskultuuri päev, 315
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis,
Müncheni Eesti Kool, õppelaager, Eesti
luule ja kirjanduse õpitoad, 1202
summad eurodes

“Kogu Me Lugu”
2014. aasta veebruaris asutati Kogu Me
Lugu ühendus, mille raames luuakse nii
Eestis kui ka välismaal näitamiseks
mõeldud videointervjuusid ja lühifilme
totalitaarsete režiimide okupatsioonist 20.
sajandi Eestis ja okupatsioonivõimude
korraldusel toime pandud inimsusvastastest kuritegudest. Ühendus loodi, et
lihtsustada muuseumide, arhiivide ja teiste
organisatsioonide tööd Eesti inimeste
mälestuste kogumisel ning mälestusürituste, üleskutsete ja nendega seotud
teabe jagamisel.
Algatus kutsub ka noori üles uurima,
mäletama ja talletama oma vanemate ja
vanavanemate lugusid. Siin on oluline roll
internetil ja sotsiaalmeedial. Ühest küljest
on üleskutse eesmärgiks jagada Eesti
ajalookogemust maailmaga, teisalt aga
luua võimalused ja meetodid kogutud
materjalide teaduslikuks ja hariduslikuks
kasutamiseks,
sealhulgas
digitaalse
videolugude andmebaasi kujul.

Algatuse käivitamisest saati oleme
salvestanud ligi 80 põhjalikku videointervjuud, mis on abiks Eesti värvika
ajaloo tutvustamisel ning erinevate perede
kogemustest
õppimisel.
Vaatamata
intervjuude edule on algatus siiski alles
algusjärgus – meile laekub jooksvalt uusi
materjale inimestelt Eestis ja välismaal, kes
soovivad jagada oma lugu. Lugu, mida ei
tohiks unustada.
Tugevnenud on kontaktid ja koostöö
Kanada ja USA väliseesti kogukondadega ning tekkinud on väärtuslik
rahvusvaheline
väljund
koostöö
näol Stanfordi Ülikooli Raamatukoguga –
täispikad intervjuud talletatakse Stanfordi
Ülikooli Raamatukogus.
Sandra Vokk. (+372) 50 64450
sandra.vokk@unitasfoundation.org
Unitas Foundation, Roseni 7, 10111.
Tallinn

SPORT - Võrkpall
Eesti võrkpallikoondis alistas 31. mail Rootsi meeskonna nende koduväljakul 3:0 (2826; 25-22; 26-9) ja tagas sellega pääsu võrkpalli Euroopa meistrivõistluste
finaalturniirile.
Eesti koondise mängu parimaks valiti 21 punkti toonud diagonaalründaja Oliver Venno.
EM finaalturniir peetakse 9-18. oktoobrini Itaalias. Eesti peab alagrupimängud Torinos,
vastateks on Itaalia, Prantsusmaa ja Horvaatia.
ERR/EE

KOKAKUNST - Peedine külmsupp
Soojade
ilmade
ajal
sobivad
hästi
suvised
külmad supid, mis on nii
turgutavad
ja
suviselt
kerged. Peedise külmsupiga on nii, et sisse käib
kõik, mis külmkapis olemas
on või eelmise päeva
toiduvalmistamisest järel,
nii et retsepti väga näpuga
järgi ajada pole mõtet.Supis
sisalduv peet annab supile
mahlaka
maitse
ning
pealekauba armsa roosaka
värvuse.
4-5le inimesele
3-4 kartulit, keedetuna
1 suur peet, keedetuna
2 hapukurki
3-4
lillkapsast
rebitud
õisikut, keedetuna
1 muna, kõvaks keedetuna
100 g grillvorsti või –liha

1 tomat
5 redist
till, roheline sibul, petersell
1 väiksem küüslauguküüs
2-3 sl oliiviõli
2-3 sl mahedat sinepit

750 ml - 1 l keefiri või
maitsestamata jogurtit
soola, pipart, suhkrut
Lõika kuubikuteks kartul,
peet, hapukurk ning haki
väiksemateks
tükkideks
lillkapsaõisikud,
muna,
grillvorst, tomat, redis.
Sega
sisse
peeneks
hakitud
maitseroheline
(soovi korral ka peeneks
hakitud
küüslauguküüs)
ning omavahel segatud
oliiviõli-sinepi
segu.
Maitsesta soola, pipra ja
suhkruga ning jäta ca 15
minutiks
jahedasse
maitsestuma. Seejärel vala
juurde keefir ehk jogurt ning
sega
kõik
segamini,
vajadusel maitsesta veel.
Serveeri jahedana!
Kokkama.ee
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E E L S E I S VA D Ü R I T U S E D JA T E AT E D
BRADFORDI EESTI KODU
8 Clifton Villas,
BD8 7BY.
Tel: 01274 544221

SUUR PIDU
laupäeval 20. juunil kell 4.00 hilisõhtuni

Eesti Kodu
Klubi 60.
aastapäev
Jaanipäev
ja Võidupüha
Esinevad Eestist
‘Vanaviisi’
ansambel
Laste näitemäng,
IES Tuleviku
rahvatantsijad.
Grillimine, Tants,
Loterii ning palju
muud.
Võimas lõkketuli.
Sissepääs tasuta.
Kõik teretulnud!
Kohtumiseni peol!
Müügil baaris eestipärased joogid, eesti õlu ja viin.
(Kuna klubis puudub kaardimaksevõimalus, siis palun
võtta kaasa piisavalt sularaha - Cash payment only at
the bar - no card facility.)

OOTAME INGLISMAA EESTLASTE LASTE
SUVELAAGRI SPONSOREID
Suur arv eesti soost lapsi ja noori nii UKst, Eestist kui
ka Saksamaalt on juba suvelaagrisse registreerinud.
Paljud nendest tulevad laagrisse juba mitmendat
korda! Lastelaager Inglismaal on hakanud viimastel
aastatel
kujunema
Euroopa
eestlaste
laste
suvelaagriks ja loodetakse, et tulevikus ühineb laagriga
veel rohkem eesti juurtega noori teistelt Euroopa
maadelt, kellel on soov kohata teisi eesti päritoluga
noori ning avastada ühist eesti keelt ja kultuuri.
Kas sina saaksid laste suvelaagri sponsoriks
hakata?
Laagri korraldajad on väga tänulikud sponsoritele, kes
viimaste aastate jooksul on laagrit toetanud rahaliste
annetustega. Koos IEÜ ja IES Tuleviku abiga aitab
selline toetus vähemalt osaliselt laste suvelaagri ja
Rahvapeo kulusid katta.
Iga väike toetus abistab meie noori ja aitab kindlustada
laagri tulevikku.
Sponsoritele pakutakse välja tasuta sissepääs
Rahvapeole, prii söögipilet, 5 tombola piletit,
reserveeritud istekoht ja soovi korral pannakse
sponsorite nimed ka Rahvapeo kavasse.
Kui soovid laste suvelaagri sponsoriks hakata, palun võta
ühendust laagrijuhi, Kristy Sheldoniga - 98 Bates Lane,
Helsby, Cheshire, WA6 9LJ. tel: 01928 725058 või
kristysheldon@hotmail.com.

RAHVAPIDU 2015
laupäeval 15. augustil - kell 13.30 kuni 23:30
Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF
Peale pikka 7- aastast vahet esineb Catthorpe’is
jälle tuntud folkansambel Eestist

“Untsakad”

Lahkus igavesele unele
hea sõber ja kooliõde

LIA SCHOFIELD
31.08.1928 - 30.05.2015
vaikses leinas

†
Lahkus kauaaegne hea sõber

LIA SCHOFIELD (Tõllason)
Kell 13:30 - suvelaagri lapsed esinevad laulu ja
rahvatantsudega.
Kell 19:30 kuni 23:30 - Tants
Päevakavas ka
Ø Superloterii
ØÜhislaulud ØMüügilauad
ØSinging
ØDancing
ØEntertainment in a relaxed atmosphere
ØBaar, soe söök ja suupisted kohapeal (Palume
oma alkoholi mitte kaasa võtta)
Päevapilet - £10; Õhtune pilet £7;
Pensionärid ja üliõpilased - £7; Lastele alla 16. a.
– tasuta.

EESTLASED JA EESTI SÕBRAD - OLETE KÕIK
VÄGA OODATUD JA TERETULNUD!
BRING YOUR FRIENDS ALONG EVERYONE IS WELCOME
Transpordi ühendus autoga - lõunast M1 (J18);
põhjast ja idast M6/M1 (J19)/A14 sidepunkti.
Rongiga Rugby.
Organiseerijad: IES ‘Tulevik’ ja Inglismaa Eestlaste
Ühing. Toetaja: Eesti Vabariigi Kultuuri Ministeerium

RAHVAPIDU 2015 - ÖÖBIMISE
VÕIMALUSED / ACCOMMODATION

Ümberehitamise tõttu ei ole võimalik sel suvel ööbida
Catthorpe Manor'is. The Manor House at Catthorpe is
being renovated and rooms will not be available there.
Priority for the other rooms is given to the campers and
the camp leaders.
On võimalik broneerida Rugbys asuvates hotellides
interneti kaudu: 15. juunil tuba kahele saadav järgmiste
hindadega: Ibis (Rugby East) alates £40, 7,5 km
kaugusel Catthorpeist; Travelodge (Rugby) jaama
lähedal - £46 - 7,0km; Premier Inn (Rugby North M6
Jct1) - £35 - 6,4km; Premier Inn (Rugby North
Newbold) - £58 - 5,7km; Holiday Inn Junction 18 - £72
- 8.2km.

JAANI- JA HEINAKUU
Tähtpäevad
18. juuni 1869 I
üldlaulupidu Tartus
21. juuni 1940 algas I
Nõukogu okupatsioon
23. juuni
Võidupüha
24. juuni
Jaanipäev
7. juuli 1921 asutati
Londoni Eesti Selts
Sündinud
21. juuni 1922 Heino Lipp
24. juuni 1908 kol. Alfons
Rebane
25. juuni 1970 Erkki Nool

†

Laine Säägi perekonnaga

Are you travelling to Estonia this year and
want accommmodation near Tartu - for a
couple of nights or longer. Why not stay at
SEITSE-KÜLALISTEMAJA
B & B GUEST HOUSE
Run by Lynn and Bob Haidak from Lancashire this award winning guest house
in Ülenurme on the outskirts of Tartu has four double/twin rooms. Room rate
including breakfast is €50, single occupancy €35, (€5 discount for ‘Tulevik’
members and ‘Eesti Hääl’ subscribers). Room rate includes use of a small
heated swimming pool (open spring & summer). Sauna, BBQ facility and
bicycle hire are extra. Children over 12 years accepted.
Contact: Lynn Haidak, Metsaääre 7, Ülenurme, 61714, Tartumaa. Tel: +372
6661163; Mob: +372 5334 1388; Email: guesthouse.seitse@gmail.com;
www.seitsemaja.ee/
Booking.com award of excellence”

Eesti Hääl soovib
sünnipäeva lastele
õnne
23. juuni Laine Säägi
25. juuni Elfride Kasela
3. juuli
Ellen Mänd
5. juuli
Laura Bekeris
Key
9. juuli
Tiiu Beck
11. juuli Linda Pärtel
16. juuli Rein Tisler
17. juuli Tiina Parts
18. juuli Kalju Niit
18. juuli Reet Järvik
22. juuli Jaak Tikerpäe

19. juuni 2015

5. juuli 1911 Endel Aruja, IEÜ ja
Londoni Eesti Maja asutaja liige
9. juuli 1905
Karl Eerme
12. juuli 1937 Elin Toona
14. juuli 1922 Käbi Laretei
Surnud
19. juuni 1989 Betti Alver
27. juuni 1967 Jaan Lattik
30. juuni 1941 kindral-major
A.Tõnnison
13. juuli 1890 J.V.Jannsen
17. juuli 1987 Kristjan
Palusalu
17. juuli 1978 Helmi Mäelo
19. juuli 1977 Karl Ristikivi

21. juuli 1997 Olaf Kopvillem
Mälestame Inglismaal lahkunuid
28. juuni 1994 Rein Vahter,
Bradfordi Eesti Kodu laekur
29. juuni 1993 Herbert Võsang,
9. juuli 2003
Heino Linsi,
Leicesteri Eesti Maja esimees. EV
kotkarist V klass
9. juuli 2009
Nigul Kullet, Ümera
osakonna esimees
14. juuli 1987 Harald Talu, Endel
Kalju ja Joonas Kelk
15. juuli 1974 Gert Helbemäe,
Kirjanik ja Eesti Hääle toimetaja

sünd: 31.08.1928 Viljandimaal
surn: 30.05.2015 Bournemouthis
mälestavad

Lydia ja John Probert
Kevin Probert, Julia Wilde
Peter ja Audrey Treial
Ida Lemsalu
Leinateated teistest eesti ajalehtedest
Eesti Elu (Kanada)
Villi Lepik *23.01.24
Saaremaal; † 27.4.15
Vancouveris
Liia Sutt-Aidamets (Kuld)
*22.06.32 ; † 3.05.15
Meida Mihklepp (Duten)
*05.05.25 Saaremaal; † 8.05.15
Kitcheneris
Eevi Kamarik *08.05.22;
† 10.05.15
Leida Riik *25.03.20 Tallinnas;
† 16.05.15 (T)
Evy Reinoja (Plank) *31.07.23
Tallinnas; † 16.05.15 (T)
Viktor Virak *22.08.24 Narvas;
† 22.05.15 (T)
Juta Leis *06.03.28 Saaremaal;
† 26.05.15 (T)
Velta Kurmi *20.06.20
Häädemeestel; † 2.06.15
Thunder Bays
Endla Vapper (Engbusk)
*30.03.26 Noarootsis;
† 29.05.15 (T)
Elmar Poldmaa *28.06.25
Liikvald; † 2.05.15 Saulte Ste.
Marie’s
(T) - Torontos
Vaba Eesti Sõna (USA)
Armilda Klepp (Green)
*24.07.27 Saaremaal; † 3.04.15
New Jerseys
Aleksandra Piilberg *1.03.23; †
30.04.15

Mare Leetma *15.11.1910
Viljandis; † 2.05.15 Virginias
Viiu Paabus (Valdma)
*28.06.36 Tihemetsal; † 5.05.15
Kalifornias
Kyra Palango Aronson *9.07.34
Tallinnas; † 8.05.15 New
Yorgis
Juta Kurman (Tomberg)
*07.11.1912 Vändras;
† 22.05.15 Ithacas, New York
State
Arvo Taliste *23.06.24 ;
† 29.05.15
Evi Byrne (Orav) *05.10.29
Tallinnas; † 29.05.15 Phoenix
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Hilkka Orgla *03.12.36
Kuusjärvis; † 3.05.15
Södertäljes
Ülo Männiste *1.03.31
Tallinnas; † 4.05.15 Göteborgis
Arnold Pilsas *03.01.24
Undvas; † 25.05.15
Stockholmis
Austraalias
Heino Tõnisson *1.02.31
Tartus; † 9.05.15 Melbourneis
Helgi Ulk (Siig) *27.01.35
Tallinnas; † 28.04.15 Sydneys
Helju Kimmel *09.01.25 Võrus;
† 14.05.15 Sydneys
Jaan Reelaid *2.09.33
Tallinnas; † 14.05.15 Sydneys

THE INDRAWN HEART by Max Boyle
A travelogue in Estonia.

Max, whose mother was Estonian, writes
with humour and personal feelings about
his journey to all corners of Estonia. £11
(inc. p+p). Only four copies left.
EESTI HÄÄL - ESTONIAN NEWS
Publisher - Association of Estonians in Great Britain
Toimetus - Reet Järvik ja Toomas Ojasoo
Korrektuur - Tiina Kõiv.
Esindajad: Lydia Järvik (Bradfordis), Ida Lemsalu (Londonis)
Vaated Eesti Hääles avaldatud artikleis ei tarvitse alati
ühtuda toimetuse seisukohtadega. Iga artikli eest vastutab
allakirjutanu. Toimetaja võib teha muudatusi ilma autori
loata.
Tellimishind aastaks: £20; Välismaale £27; Eestisse: £20.
Leinakuulutused - £2.50 cm veerul (miinimum £12);
Ühisleinakuulutus - £4.00 isik; £5 perekond.
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