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Eesti Välisminister Keit Pentus-
Rosimannus arutas Tallinnas
kohtumisel Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi välisministri Philip
Hammondiga Venemaa agressiooni
tulemusel tekkinud olukorda
Ukrainas, kahepoolse julgeoleku-
alase koostöö, Euroopa Liidu tuleviku
ning Eesti ja Briti kodanike Indias
kinnipidamise teemadel.

Euroopa Liidu tulevikureformi üle
arutades sõnas välisminister Keit
Pentus-Rosimannus, et Eesti soovib
tõhusat ja arenemisvõimelist Euroopa
Liitu. „Eesti ja Suurbritannia vaated
välis- ja julgeolekupoliitika, avatud
siseturu, kaubanduspoliitika ja
digituru osas on väga
sarnased. Edasised
reformid on olulised, et
Euroopa Liit oleks tugev
ja konkurentsivõimeline,“
sõnas välisminister.
Pentus-Rosimannus
lisas, et tugeva,
tervikliku ja avatud ELi
toimimiseks on oluline
ühtne siseturg,
seahulgas digitaalne
siseturg. Koostöö on
oluline ka seetõttu, et
2018. aastal võtab Eesti
Suurbritannialt ELi eesistumise üle.

Julgeolekuteemadest kõneldes
rõhutas Pentus-Rosimannus, et Eesti
hindab kõrgelt kahepoolset
kaitsealast koostööd ja partnerlust
NATOs. „Eesti ja Suurbritannia on
olnud lähedased liitlased ja partnerid
Afganistanis ning soovime kaitsealast
koostööd jätkata,“ lisas ta.
Välisminister tänas Suurbritannia
kolleegi panuse eest Balti riikide
õhuturbesse. Suurbritannia panustab
ka NATO küberkaitse keskuse
tegevusse.

Eesti ja Briti välisminister kõnelesid
veel terroriorganisatsiooni ISIL
vastasest võitlusest.

Kahepoolsest küberkoostööst ja e-
riigi alasest koostööst kõneldes
sõnas Pentus-Rosimannus, et Eestil
ja Suurbritannial on mõlemal
väärtuslikku kogemust, mida jagada
ja ühiselt edasi arendada. „Näeme
suurt koostööpotentsiaali andme-
vahetuskeskkonna x-tee abil
turvaliste valitsusüleste e-teenuste
loomises. Soovime, et x-tee laadne
lahendus leiaks Euroopas laiemat
kasutamist ja aitaks kaasa ELi e-
teenuste ja digitaalse ühisturu
arendamisele,“ sõnas välisminister.

Eesti ja Suurbritannia vaheline
küberkoostöö on tihe ka NATO
raames.

Pentus-Rosimannus avaldas
Suurbritanniale tunnustust kõrge e-
valitsemise tasemega riikide
koostöövõrgustiku Digital-5
käivitamise eest. Võrgustikku
kuuluvad Suurbritannia, Eesti, Iisrael,
Lõuna-Korea ja Uus-Meremaa. Selle
eesmärk on heade praktikate ja
kogemuste vahetus infoühiskonna ja
e-riigi arengu alal. Selle aasta
novembris toimub Tallinnas
võrgustiku suur ühiskonverents.

Saaremaal Orissaare
jalgpallistaadionil kasvav
tamm valiti tänavuseks
Euroopa aasta puuks.
Hääletusest võttis osa ligi
200 000 inimest üle
Euroopa. Eesti puu võitis
esikoha 60 000 häälega.
Teiseks jäi Ungari
idaplaatan ja kolmandaks
Hispaania pöetud pappel.
Orissaare tamme esitas
võistlusele MTÜ Arboristide Koda,
kes rõhutas puu erilist asukohta.
"Kas kuskilt mujalt maailmas võib
leida jalgpallistaadioni, mille keskel
kõrgub võimas tamm? Algselt oli
tamme kõrval väike spordiplats, kuid
1951. aastal seda laiendati ja tamm
jäi keset uut staadionit. Legend
räägib, et kaks Stalinetsi traktorit
üritanud tamme paigast sikutada,

aga ikka katkenud trossid. Tamme
ümber on sellest senini haavad
puukoorel. Õppurid oskavad
kasutada tammepõrget imehästi
söötude andmiseks, lisaks annab
puu head varju," märgitakse puu
kirjelduses.
Orissaare tamme aasta puu
võistlusele esitanud Heiki Hanso on

üliõnnelik selle üle, et Eesti
esmakordne osalemine sellel
võistlusel nii edukalt läks.
"See võistlus ühendas
inimesi ja pani meid kõiki
mõtlema puude olulisuse üle
kogukonnas," sõnas Hanso.
MTÜ Arboristide Koda
kavatseb ka järgmisel aastal
võistlusel osaleda ning
esitada sinna uue huvitava
looga puu.

Euroopa aasta puu valimise
eesmärk on juhtida tähelepanu
huvitavatele vanadele puudele kui
olulisele looduslikule ja kultuurilisele
rikkusele.
Puu valimine toimus 1. kuni 28.
veebruarini kestnud interneti-
hääletusel. Viimasel nädalal (21.
kuni 28. veebruarini) oli hääletamine
salajane. delfi

Lisa
Lehes

English summary
Eesti ja kohalikud

uudised

EESTI RIIGIKOGU
VALIMISED

Eesti riigikogu valimised toimusid pühapäeval 1.
märtsil.
Häältearvu poolest võitis valimised
Reformierakond. 158 885 häält oli 27,7 protsenti
üldarvust. ”Oravate” tulemus oli 0,9 protsendi võrra
nelja aasta tagusest kehvem ja maksis kolm kohta
riigikogus. Peaministri parteil on parlamendis 30
mandaati.
Keskerakonna noos oli 142 442 häält ehk 24,8
protsenti, mis eelmise korra omast oli 1,5 protsenti
parem. Kohti riigikogus ühe võrra enam ehk 27.
Neli aastat tagasi oli Keskerakonna saak 26 kohta,
mis läbi ränga pereheitmise kahanes 20
liikmeliseks keskfraktsiooniks.
Sotsid olid ühed kaotajad. 87 257 häält ja 15,2
protsenti, mis oli 1,9 protsendi nõrgem tulemus kui
2011. aastal. Kohti neli vähem – seega 15.
Meenutagem, et sotsid olid väga suure suuga
võitma minejad, kuid ülehindasid suurelt oma
toetust.
Kõige raskem oli Isamaa ja Res Publica Liidu
lüüasaamine. Vaid 76 688 häält ehk 13,7 protsenti.
6,8 protsenti ja üheksa kohta vähem kui neli talve
tagasi – 14 kohta.
IRLi ootab tõsine sisekaemuslik analüüs, mis ja
miks läks viltu. Kunagine rahvuslik-konservatiivne
erakond on isamaalise näo täielikult kaotanud.
Kahelt uustulnukalt – Eesti Vabaerakonnalt ja Eesti
Konservatiivselt Rahvaerakonnalt (EKRE) – oodati
künnise ületamist. Vabaerakonna poolt anti 49 883
häält (8,7 protsenti) ning EKRE-le 46 770 häält (8,1
protsenti). Vastavalt kaheksa ja seitse riigkogus.
Valijad oli 899 793, hääli kokku 574 108, mis andis
valimisaktiivsuseks 64,2 protsenti (2011. aastal
63,53 protsenti).

Isiklikult oli suurvõitja Edgar Savisaar 25 072
häälega. Peaminister Taavi Rõivas sai 15 862
häält. Vahetult valimiste eel toimunud debattides
näitas Savisaar head vormi, mistõttu kuuldused
tema ajastu loojangusse kandumisest
Keskerakonnas on ilmselt esialgu veel liildatud.
President Tooma Hendrik Ilves teeb ettepaneku
valitsuse moodustamiseks kõige enam hääli
saanud erakonna esimehele. Varasem kogemus
on näidanud, et koalitsioonilepe sünnib umbes
kuuga. Räägitakse, et juba valimisööl käisid Taavi
Rõivas jutul sotsid ja Vabaerakond. Üks on kindel,
et kahe erakonna võimuliit ei saa nappivate häälte
tõttu moodustada.
Kalev Vilgats, Rootsi Eesti Päevaleht.

BRITI VÄLISMINISTER PHILIP
HAMMOND KÄIS EESTIS

ORISSAARE TAMM VALITI EUROOPA AASTA PUUKS

Taavi Rõivas

Eesti ja Briti välisminister
rääkisid kohtumisel ka koostööst
India ranniku lähistel kinnipeetud
firmale AdvanFort kuuluval
laeval vahistatud 35 mees-
konnaliikme juhtumist. „Soovime
juhtumile võimalikult kiiret
lahendust,“ rõhutas välisminister
Pentus-Rosimannus.
Rääkides Venemaa
agressioonist Ukrainas rõhutas
Pentus-Rosimannus, et poliitilise
lahenduse vältimatu eeltingimus
on relvarahust kinnipidamine ja
vastavalt Minskis kokkulepitule
raskerelvastuse kohene tagasi-
tõmbamine. „Kui Minski
kokkulepetest kinni ei peeta,
peab Euroopa Liit võtma
Venemaa suhtes tarvitusele
täiendavad survemeetmed,“
lisas ta. Välisminister lisas, et
Venemaa peab tagama OSCE
erimissiooni vaatlejatele
takistamatu ja turvalise ligipääsu
konfliktipiirkonda.
Välisministeeriumi Pressiosakond
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Eesti Vabariigi 97.aastapäeva pidustused
toimusid sellel aastal Eesti Kodus,
Bradfordis, laupäeval, 28.veebruaril. Ŏhtu
oli avalöögiks Eesti Kodu 60.juubeliaasta
üritustesarjale, sest just 1955.aastal võeti
vastu otsus asutada klubi Põhja-
Inglismaal elavatele eestlastele.
Rahvast oli kohale tulnud rohkesti, mille
üle sai ainult heameelt tunda. Oma
kohalolekuga austas õhtut alates
eelmisest aastast
Londonis resideeruv
EV suursaadik Lauri
Bambus, teda oli
saatmas pressinõunik
Helen Rits.
Peoõhtu avasõnad
lausus klubi esimees
Vello Vahter, millele
järgnes Eesti hümn.
Seejärel sai sõna
tervituseks hr.
Bambus, kes
muuhulgas avaldas
tunnustust Bradfordi
Eesti Kodule eestluse püsimajäämise ja
elushoidmise eest.
Edasi oli kord laste käes. Esmalt luges
ilusa pika luuletuse "Üksainus maa on
maailmas" Meelo. Talle järgnesid Parina,
Harri ja Rohan, kes mängisid viiulitel kolm
tantsulugu.
Vanema põlvkonna esindajana luges
Endla Lepik hingestatult luuletuse "Eesti
muld ja eesti süda".
Bradfordi Eesti Kodu põliseestlased ja
kauaaegsed esinejad Karin Blakeley,

Astrid Edwards ja Reet Järvik laulsid koos
kaks laulu "Me pole enam väikesed" ja
"Kodumaa."
Edasi oli aeg ühislauludeks. Lisaks
eeslauljatele spontaanselt lavale
moodustunud kooriga ei pidanud paljuks
ühineda ka suursaadik, kes tuleb
tunnistada, osutus väga tubliks
laulumeheks, kel kõik ettekandele tulnud
laulude sõnad peas olid!

Ametliku osa lõpetas Inglismaa Eestlaste
Ühingu esimees Toomas Ojasoo, kes
tänas kõiki esinejaid ja perenaisi ning
andis üle Eesti Kodu poolt suured
lillekimbud Reet Järvikule, kes oli selle
õhtuse kava kokku pannud ja ka pea
perenaisele Jacqui Vahterile.
Nagu traditsiooniks, kaeti iseseisvuspäeva
auks imeilus peolaud koduste toitudega.
Laualt ei puudunud ei kartulisalat,
maasink, must leib, õunakook, ega ka
šokolaadiglasuuriga kringel!

Ŏhtu muusikalise osa
sisustasid vahvad
pillimehed John
Billington ja Reinar
Kalmaru ning Reinari
tütar Tia. Oli laulu, oli
tantsu, oli nalja ja naeru
ning kokkuvõttes võib
öelda, et tegu oli
järjekordselt ühe väga
toreda üritusega
Bradfordi Eesti Kodus!
Agne Larm

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus tõi
tööpäevast hoolimata 24. veebruaril
Westminster Catheral Halli pidulisi
pungil täis. Ehala ja Koiksoni
kontsert meelitas välja mõnegi
pisara, lõppakordina koos Londoni
Eesti Seltsi rahvatantsijate ja
kooriga ühiselt esitatud „Kodu“
laulule aplodeeris publik seistes.

Köögitoimkond hakkas kogunema
juba lõuna paiku, et vorpida valmis
laekõrgune virn kiluleibasid. Must
leib ja kilud sõidutati kohale Eestist
ja kokku pakuti kontserdi järgselt
pidulistele 1200 kiluvõileiba, mis
loputati alla 70 pudeli kihisevaga.

Aktuse-eelselt näidati
vabatahtlikele, proovi tegema tulnud
tantsijatele-lauljatele ning teistele
varakult saabujatele suurel ekraanil
vabariigi presidendi vastuvõttu.
Võimalust aastapäevakontserti ja
kätesurumist kiigata kasutas ka
Ehala, kel üle 12 aasta oli see
esimene kord sellest üritusest ise
eemale jääda. “Ekraanilt oli
otseülekannet väga vahva vaadata,
nii märkabki detaile rohkem kui ise
kohapeal viibides,” rääkis helilooja.
Enne Ehala ja Koiksoni kontserti
esmaesitleti lühifilmi “Mina olen
eestlane”, kus kõneles legendaarne
Londoni eestlaskonna eestvedaja
104-aastane Tiit Reigo. Reigo
kutsus eestlasti üles oma eripära
säilitama ja naljatas, et inglastelegi
meeldib rohkem, kui ei püüta end
vägisi kellegi teisena väja näidata.
Olav Ehalale ei olnud see esimene
kord väliseestlastele esineda. Eesti
saatkondade kutsel on ta käinud

näiteks ka Moskvas, Vilniuses ja
korduvalt Viinis. Sooja sõnaga
meenutas ta kontsertreisi Ameerika
läänerannikule 1980-date aastate
lõpus. “Tänapäeval on raskem
väliseestlaseks olemist määratleda.
Paljude kohta võib lihtsalt öelda, et
nad resideeruvad hetkel välismaal.
Ameerika Läänerannikul kohatud

inimestest on nii mõnigi tänaseks oma
tee Eestisse leidnud,” jutustas Ehala.
Kuigi Ehalat tuntakse kui rahvuslikku
heliloojat, kinnitas ta et otseselt
patriootilisi laule on tema loomingus
tegelikult ainult üks. “Eesti mu südame

sünnimaa” telliti Ehalalt  spetsiaalselt
Ameerika väliseesti laulupeoks
kümmekond aastat tagasi, südamlikud
sõnad lasi ta kirjutada oma
lapsepõlvesõbral Leelo Tunglal. Liisi
Koikson õppis laulu ära napilt enne
kontserti – nooti nägi ta alles lennukis
Londoni poole sõites.
Kontsertvastuvõttu juhtisid Londoni
Eesti kooli õpilased, kes olid Ehalast
inspireerituna Itiks ja Kustiks
kehastunud, õhtu lõpuks jõudis lavale
ka häbelikult naeratav sasipäine
Nukitsamees.
Viimase viie aasta jooksul on aktus
hoogsalt populaarsust kogunud ja
Wesminster Cathedral Hall hakkab
pidulistele kitsaks jääma – 300
inimesele mõeldud saalis olid hõivatud
kõik istekohad saalis ja rõdul,
püstiseisjatel võis tihedalt õlg-õla
kõrval olla tunne nagu laulupeol,
osadel tuli ka uksel ja trepil sissepääsu
oodata.
Triin Kübar

E E S T I  V A B A R I I G I  A A S T A P Ä E V A
L O N D O N I  E E S T L A S E D  T Ä H I S T A S I D

V A B A R I I G I  S Ü N N I P Ä E V A
O L A V  E H A L A  J A  L I I S I  K O I K S O N I G A

B R A D F O R D I S

L E I C E S T E R I S
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamine
algas Suurbritannia eesti kogukondades
21. veebruaril Leicesteri Eesti Majas.
Avasõna ütles maja esimees Teet Toome,
millele järgnes lühikene tervitus õp. Valdo
Lusti poolt, kes oli samal päeval pidanud
jumalateenistust kesk-Inglismaa
kogudusele. Avasõnale järgnes Eesti
hümn.
Inglismaa Eestlaste Ühingu esimees
Toomas Ojasoo tutvustas Leicesteri
eestlastele Eesti
suursaadikut  Ühendatud
Kuningriigis Lauri
Bambust, kes külastas
Leicesteri Eesti Maja
esimest korda. Ta
mainis, et suursaadik on
endiste saadikute
jalajälgedesse astunud.
Paguluse ajal oli saadik
August Torma olnud
peokõnelejaks
Leicesteris ja peale Eesti
taasiseseisvumist on
kõik suusrsaadikud kuni

tänase päevani külastanud  Leicesteri
Eesti Maja.  Ka endine Eesti president
Lennart Meri külastas Leicesteri eestlasi
11. märtsil 2000.
Oma tervituses rõhutas Lauri Bambus kui
tähtis on hoida eesti traditsioone ja kultuuri
elus nii Eestis kui ka välismaal. Ta avaldas
austust eestluse alalhoidjatele üle aastate
nii Leicesteris kui ka üle Inglismaa.
Kolme ja poole aastane Anna-Kaisa luges
ema Eva abiga Erika Esopi luuletuse Kits

Olav Ehala ja Reet Kromel

Vasakult: Mirjam Mesak, Teet Toome, Kristiina Rokashevich,
Suursaadik Lauri Bambus abikaasa Merliga
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Tallinnas Okupatsioonide muuseumis
on avatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi
koostatud näitus, mis annab ülevaate
Eesti riigipeadest nii eesti kui ka inglise
keeles. Trükiti ka eesti- ja ingliskeelne
riigipäid tutvustav brošüür. Projekti
rahastas Kodanikuühiskonna Siht-
kapital (KÜSK). Näituse avamisel
osales teiste hulgas riigivanemate
järeltulijad ja sugulasi, president
Arnold Rüütel ning Ameerika
Ühendriikide, Jaapani, Saksa, Leedu,
Taani, Iiri, Soome ja Tšehhi
suursaadikud ning diplomaadid.
Riigipead
Tänaseks on meil riigipäid kokku olnud
18, kuid nad ei ole kõik kandnud tiitlit
„president,“ vaid kas Ministrite
Nõukogu esimees, peaminister,
riigivanem, peaminister riigivanema

ülesannetes või riigihoidja.
Esimeseks presidendiks
valiti Riigikogu poolt 24.
aprillil 1938 Konstantin
Päts. Kõige lühemat aega
oli riigipea ehk riigivanem
Ado Birk – 3 päeva, – mille
jooksul ta ei suutnud
valitsust moodustada.
Kõige pikemat aega oli
riigipeaks Eesti Vabariigi
valitsuse eksiilis
peaminister vabariigi
presidendi ülesannetes
Tõnis Kint – 19 aastat, 2

kuud ja 9 päeva. Konstantin Päts on
riigitüüri juures oldud aja poolest alles
kolmandal kohal Aleksander Warma
järel, kes oli samuti valitsuse eksiilis
peaminister vabariigi presidendi
ülesannetes. Riigipeadest 5 olid
sunnitud tegutsema pagulastena
väljaspool kodumaad, 4 hukati
nõukogude okupatsioonivõimude
poolt, 5 suri vangistuses ja 1 sooritas
enne vahistamist enesetapu. Seega
kümnest ennesõjaaegsest riigipeast
pääses nõukogude okupatsiooni-
võimude küüsist eluga vaid üks.
Tänaseni ei ole täpselt teada Jaan
Tõnissoni ja Jaan Teemanti saatus
pärast arreteerimist ning 8 hukatud või
vangilaagris surnud riigipea
matmiskoht on teadmata. Kodumaale
on ümber maetud 5 võõrsil surnud
riigipead. järgneb lk 5

N O T T I N G H A M I S Š O T I M A A L
Eesti Vabariigi aastapäev on 24. veebruaril,
millega tähistatakse Eesti Vabariigi
väljakuulutamist 1918 aastal. Sel päeval
avaldati Tallinnas "Manifest kõigile
Eestimaa rahvastele", milles kuulutati välja
sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik.
24. veebruar on Eesti rahvuspüha ja
iseseisvuspäev.
Nottinghami Eesti selts
kutsus kokku kohalikud
eestlased ning ka meie
inglastest sõbrad Eesti
Vabariigi päeva tähistama
pühapäeval, 21 veebruaril
meie viimase aja
kohtumispaika, õdusasse
Ukraina Föderatsiooni majja
Nottinghamis.  Kuigi on
möödas 97 aastast meie riigi
iseseisvusest ning oleme
viimast vabaduse perioodi
nautinud nüüd mitmeid
aastakümneid, ei saa jätta
unustamata, et poliitilised
tuuled idast on jälle jäiseks
muutunud ning ähvardus Eesti riigi
iseseisvusele on asjakohaseks muutunud.
Samas on meie ülesandeks eesti rahvuse
ja kultuuri säilitamine ka
väljaspool Eestit ning iga-
aastast üritust ellu viia.
Seekordse koosviibimise
kava oli veidi formaalsem,
sest meie seltsi austas
oma kohalviibimisega
Eesti Suursaadik
Londonis Lauri Bambus
abikaasaga. Üritus algas
juhatuse liikme Reet
Järviku lühikese avasõnaga, milles selgus,
et Nottinghami Selts tegi sel päeval veidi
ajalugu, sest Nottinghami Eesti Seltsi
külastamine suursaadiku poolt oli

esmakordne.  Meie poolt oli tänutäheks
kimp lilli proua Merli Bambusele, mille
Aleksander Dowbenko üle andis.
Reet Järvik ja Merle Laur lugesid ette
iseseisvuse manifesti nii eesti kui ka inglise
keeles.  Huvitav oli tõdeda kui värskelt
need ajaloolised sõnad kõlasid.  Vaatasime

koos ka lühikest
dokumentaalfilmi
vabadussamba avamisest
Tallinnas. Ühislauludeks olid
„Eestlane olen ja eestlaseks
jään“, „Laul põhjamaast“ ja
Ärkamise aeg”.  Lauljateks
olid nii eestlased kui ka
inglased.  Kes ütleb, et eesti
keel keeruline on!
Peakokaks oli seekord Merle
Laur, kuigi oli ka teisi kaasa-
aitajaid.  Nii head musta leiba
kui Maarit Kikas peolistele
küpsetas ei olnud meie kaua
maitsta saanud.  Aavo Timma
poolt küpsetatud Eesti lipu

värvides tort sai nii populaarseks, et tordi
fotod ilmusid nii mitmegi inimese facebook’i
kontole.

Kohtumiseni järgmisel Nottinghami Eesti
Seltsi üritusel, kuid siis juba kevadisel ajal.
Margit Veveris

Edinburghi eestlased tähistasid
iseseisvuspäeva 28. veebruaril.
Kokku tuli sadakond kohalikku
eestlast ja Eesti sõpra Edinburghi
ülikooli Royal Medical Society
ruumidesse, et tähistada Eesti
Vabariigi 97. sünnipäeva.
Kella viie paiku saabunud esimesed
külalised said lisaks klaasile veinile
nautida suupisteid, mis iga eestlase
silmad särama panevad. Laual oli
rukkileib, põdravorst, hapukurk, kilu
ja palju muud, mida Šotimaal elades
igapäevaselt ei saa.
Seejärel vaatasid külalised
Oscarile nomineeritud
Eesti-Gruusia filmi
„Mandariinid“. Hiljem mitte-
eestlastest külalistega
vesteldes tuli välja, et
enamik neist polnud filmist
varem kuulnud. Tagasiside
oli aga eranditult positiivne!
Kuigi enamik õhtust
keerutasid külalised jalga
kõlaritest tulnud eesti
muusika saatel, ei puudunud peolt ka
elava muusika etteaste. Soovijad
said tantsida labajalga ja polkat
kahest viiulist ja kitarrist koosneva
ansambli saatel.
Külaliste magusaisu leevendamiseks
toimus ühest kohalikust
kultuurinähtusest inspireeritud
koogivõistlus, „The Great Estonian
Bake Off“. Võistlus läks üle ootuste
hästi – kokku võistles 10 kooki (mis
kõik ka õhtu lõpuks ära söödi).
Külaliste lemmikuks osutus aga
Edinburghi ülikooli informaatika-
doktorandi Toomase valmistatud
banaani-iirise kook.

Kuigi enamiku peokülalistest
moodustasid eestlased, oli kohal ka
märkimisväärne hulk välismaalasi.
Kõige värvikam kohalolija oli
itaallasest kurttumm kokk Matteo,
kes ilmutas suurt huvi eesti kultuuri
vastu, tutvustas end kõikidele
peokülalistele, ning osales ka
koogivõistlusel.
Üheks populaarseimaks
atraktsiooniks oli võimalus end ja
oma sõpru pildistada rohelist Eesti
metsa kujutava fotoseina taustal. Et
lisada asjale veidi põnevust, oli

võimalus kasutada ka suurt hulka
rekvisiite, mõõkadest jänese-
kõrvadeni. Eestlaslikust tagasi-
hoidlikkusest polnud juttugi – kokku
tehti fotoseina ääres üle 500 pildi.
Kuna ükski hea pidu ei taha
kergekäeliselt lõppeda, lahkusid
viimased külalised alles varastel
hommikutundidel, misjärel Eesti
seltsi komitee liikmed asusid ruume
koristama. Vaadates külaliste
rõõmsaid nägusid ning kuulates
nende head tagasisidet võib öelda,
et pidu läks korda ning Eesti sai
endale Šotimaa pealinnas igati
väärilise sünnipäevapeo.

NÄITUS EESTI  RI IGIPEADEST

  T Ä H I S T A M I N E  S U U R B R I T A N N I A S

Õpetaja Valdo Lust pidas eestikeelseid
Vabariigi Aastapäeva jumalateenistusi
Leicesteris ja Londonis.
Esimene teenistus toimus Leicesteri Eesti
Majas laupäeva 21. veebruari õhtupoolikul.
15 koguduse liiget ning Suursaadik Lauri
Bambus koos abikaasaga võtsid osa.
Kauaaegne organist Astrid Edwards saatis
laule klaveril.
Oma jutluses õp. Lust, (kiriku sõna võetud
Moosese raamatust), vördles meie tervet
elu paradiisi aiaga, kus inimene ise on
aednik ja saab valida kuidas ta selle aia
eest hoolitseb. Kodumaa on meie ühine
aed, meile kingitud Jumalalt ja antud
hoidmiseks. Ta mainis Eesti riigi loojaid ja
nende tegusid ja palus Jumala õnnistust nii
meile kui ka kodumaa tulevikule.
Londoni teenistus toimus rootsi kirikus
Maryleboneis. Teenistust kaunistas 15
liikmeline Londoni Eesti Seltsi Segakoor
kolme ilusa ja huvitava lauluga: "Puudutus"
(Tõnu Kõrvits), "Rahu" (Rein Rannap),
"Kodulaul" (Olav Ehala).

Ilusast teenistusest võttis osa üle 40
inimese kaasaarvatud seitse last ja
saatkonna abijuht Ann Hänni.

Valdo Lust andis LESi laulukoorile
edasi tänukirja ja piibli Inglismaa EELK
koguduste poolt.
Minul on suur rõõm et nii palju inimesi
võttis osa nendest jumalateenistustest
Inglismaal. See annab meile kõigile
jõudu ka tulevikus ikka eestikeelseid
jumalateenistusi korraldada.
On loota et EELK uus Peapiiskop
Urmas Viilmaa külastab meie
kogudusi sellel sügisel. Teatame
sellest niipea kui kuupäevad on kokku
lepitud. Virge James

J U M A L A T E E N I S T U S E D
L E I C E S T E R I S  J A  L O N D O N I S

VABARIIGI AASTAPÄEV LEICESTERIS   algus lk 3
Järgnes Londonist tulnud pianisti Kristiina Rokashevitchi ja sopran Mirjam Mesaku
esinemine, kelle kavas oli tuntud laule ja klaveripalasid nende hulgas:
„Ei saa vaiki olla”; Riho Pätsi „Muremaa”; Mart Saari klaveri muusika; Gustav
Ernesaksa „Tartu valgel Ööl” ning Lepo Sumera (endine eesti kultuuriminister)
muusika. Kontsert kava lõpuks esitati Tubina „Suvine Öö” ja „Sügise päikene”.
Peale eeskava oli publikul võimalus maitsta Anu poolt valmistatud maitsvat einelauda
ja baaris võtta Eesti Vabariigi aastapäeva puhul mõned eesti joogid ning ka
üheteisega suhelda.
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Leinateated teistest eesti
ajalehtedest

Eesti Elu (Kanada)
Johannes Ader *07.07.21; † 05.02.15
Mississaugas
Anette Haljaste-Koppel (Reimann) *11.09.20
Vändras; † 08.02.15 (T)
Lydia Kolk (Kivi) *17.08.18 Tallinnas;
† 12.02.15 (T)
Tarmo Rae *29.05.20 Pärnus; † 13.02.15 (T)
Karl Elias *24.02.21 Põltsamaal;
† 13.02.15(T)
Lembit Vardjas *03.06.23 Tallinnas;
† 17.02.15 Burlingtonis
(T) - Torontos
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Veera Kõivotalu *23.02.22; † 06.01.15
Eskiltunas
Vaba Eesti Sõna (USA)
Juta Arge *30.05.12 Tartus; † 31.01.15 (NJ)
Harold Põhi *17.01.27; † 03.02.15
Are Tsirk *29.04.37 Nõmmes; † 17.02.15 (NJ)
Nadja Nõmmik (Õun) *25.11.15 Saaremaal;
† 20.02.15 (NJ)
Olga Malbe *06.08.14 Peterburgis; † 20.02.15
(NJ)
Armas Laupa *01.11.25 Lehtses, Järvamaal;
† 22.02.15 Kalifornias
Anadie Allik (Saluste) *24.04.19 Tallinnas;
† 24.02.15 Floridas
Linda Salomon *08.06.19 Salla vallas;
† 30.02.15 Illinois
(NJ) - New Jerseys

I E S  T U L E V I K
Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF

2015 aastakava
15-17. mai Aastapäeva pidulik õhtusöök

ja tants
9-15. august Lastesuvelaager
15. august Rahvapidu - esinevad “Untsakad”

Info: kristysheldon@hotmail.com

A B I S T A M I S E  K O M I T E E
L O N D O N I S

*** Märtsikuu pühapäeva lõuna ei toimu
haiguse tõttu ***

Järgmised koosviibimised
10. mai - Emadepäev - koogid, võileivad, kohv

20. september; 18. oktoober;
15. november;

13. detsember jõululõuna.
Londoni Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, W11 2RB

P A A S T U -  J A
J Ü R I K U U

B R A D F O R D I  E E S T I  K O D U
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221

Aasta peakoosolek toimub
pühapäeval 26. aprillil

algusega kell 14.00.
Kõik liikmed väga teretulnud!

EEL SEI S VA D
ÜRI T USED

Tähtpäevad
25. märts  1949 Küüditamise ohvrite
            mälestuspäev
29. märts  2004  Eesti NATO liige
3. aprill   Suur Reede
Eesti Hääl soovib sünnipäeva lastele
õnne
18. märts  Leida Laumets (juubilar)
19. märts  Katrin Eagle
20. märts  Tiina Rajamets
04. aprill  Parina Aggarwal
06. aprill  Helga Heinastu
07. aprill  Rein Laasna
09. aprill  dr. Gunnar Reiman
09. aprill  pr. K. Mandreit
11. aprill  Enn Kamarik
11. aprill  Arved Viirlaid
Sündinud
19. märts 1809  Fredrik Pacius
20. märts 1898  Eduard Wiiralt
24. märts 1964  Jaan Tätte
27. märts 1883  Marie Under
29. märts 1929  pres. Lennart Meri
8.   aprill  1901  Ernst Idla
13. aprill 1898  Helmi Mäelo
17. aprill 1899  Aleksander Kolmpere
Surnud
19. märts 1882  Carl Robert Jakobson
23. märts 1953  Oskar Luts
25. märts 1994  Bernard Kangro
26. märts 1962  Cyrillus Kreek
3.   aprill  1951   Henrik Visnapuu
15. aprill 1971  Friedebert Tuglas
16. aprill 1927   Konstantin Türnpu
Mälestame Inglismaal lahkunuid
21. märts 1996  August Lembra,

Eesti Hääle toimetaja 1983-1993
4. aprill 1961   kolonel Harald Riipalu
18. aprill 2007  Einar Sanden, kirjanik
18. aprill 2007  praost em dr. Jaak Taul

Award-winning Estonian indie-rock band
Ewert and The Two Dragons On Tour
May 13 - Deaf Institute, 135 Grosvenor Street

Manchester, M1 7HE. 0844 858 8521
May 14 - Hare and Hounds, High Street, Kings
Heath, Birmingham, B14 7JZ. 0844 870 0000

BRADFORDI EESTI KODU KLUBI asutati 1955. aastal.

Eesti Kodu tähistab 60. aastapäeva 20. juunil 2015.
Selle pika aja jooksul on tuhanded eestlased ja eesti sõbrad
astunud Eesti Kodu uksest sisse. Kõigil on kindlasti oma
mälestused ja mõtted Eesti Kodust, mida klubi juhatus soovib
kirjalikult säilitada. On ikka veel elus neid, kes mäletavad mitte
ainult klubi algaastaid vaid ka hilisemaid aegu. Pöördume nende
poole üleskutsega oma mälestusi üles kirjutada ning saata Eesti
Kodu juhatusele.

The Bradford Estonian Club will commence its
60th anniversary celebrations on 20th June.

Over the past decades, many thousands of Estonians and their
friends from near and far have visited the Club, whether as part of
choirs, folk dancing groups, the Saturday Estonian school, sports
teams or just as interested spectators at events. They all have
memories of the Club which we would ask them to share with us in
order that they are not lost to future generations.
Please tell us your story in just a few words or even a few hundred
words, in either Estonian or English, so that we can ensure that
the history of the club is recorded for perpetuity. Photos and other
memorabilia are also welcome for the exhibition and displays over
the forthcoming year (items will be returned if requested).
Bradford Eesti Kodu juhatus.
You can send your stories to the Bradford Estonian House, 8 Clifton
Villas, Bradford BD8 7BY or by email to
bradfordeestikodu@gmail.com or reetjarvik@hotmail.com
or contact Paul Ratnik - tel: 07789 767017

B & B GUEST HOUSE/ KÜLALISTEMAJA
TARTUMAAL

Lynn and Bob Haidak, from Lancashire, run an
award winning bed & breakfast guest house in
Ülenurme on the outskirts of Tartu. There are
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”

UUS TÄIENDATUD TRÜKK / NEW EDITION
„INTO EXILE: A Life Story

of War and Peace“
 By Elin Toona Gottschalk

Inglise keeles/In English. If you
don’t speak Estonian, this is the
story you have been waiting to
hear.
Eestlaste pagulasteekond
kodumaalt 1944. sügisel,
igavesse eksiili, 7-aastase Elini
silmade läbi.
THE ECONOMIST ajakirja

hinnangus, üks 2013 aasta parimaid.
Available from Amazon - £9.85 + p&p.
Contact Eesti Hääl if you are not able to access the
internet. Published by:

www.evershinepress.com.
e-book available soon.

“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).

Hapukoorene sibulaklops on
mõnus kodune roog.
Kooreklopsi kõrvale paku
kreemist kartuliputru.
Koostis
500 g veise välisfileed
1 keskmine porgand
1 suur või 2 väikest
sibulat
240 ml köögiviljapuljongit
20 gmjahu
1 peotäis tüümiani
õli (praadimiseks)
sool
pipar
vesi
20 g võid
200 g hapukoort
Valmistamine
Tükelda liha.
Pruunista fileelõigud kuumal
pannil, maitsesta soola ja pipraga.
Rösti porgandiviilud ja tükeldatud
sibulad pannil.

Lisa potti eelnevalt pruunistatud liha ja
tüümian. Sulata või ja hauta väheses vees.
Keera kuumus madalamaks ja aeg-ajalt
kontrolli, kas on vaja lisada vett.
Kastme jaoks kuumuta jahu ja taluvõie. Lisa
juurde köögiviljapuljong. Sega sisse hapukoor.

Pärast paaritunnist haudumist kalla
klopsile peale hapukoorekaste.
Allikas: www.tere.eu/et/retseptid

K O K A K U N S T  - HAPUKOORENE SIBULAKLOPS
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E S T O N I A N  R U G B Y
After a chrushing win over Belarus last year, Estonia will play in Rugby
Europe's Division 3 matches involving Greece, Slovakia and hosts
Montenegro next month. 11th April - Eesti v Kreeka; 14th - Eesti v
Slovakkia / Montenegro.
The team includes three English based players Maati Pallas, Karl Pallas
and Luke Veebel, who were outstanding against Belarus.
Tim Shepherd, President of the Eesti Ragbi Liit said ”Without a major
sponsor the outlook was bleak and we were expecting to have to pull out
of this, our first step into International XV's rugby. The response from the
players, however, has been overwhelming and humbling as they are
willing to self fund the trip. Once again they have proved that their love of
rugby knows no bounds”.



algus lk. 3
Riigipeade figuurid, postmargid ja trükised
Iga riigipea kohta on näitusel välja pandud
elusuurune figuur, mille esiküljel on
portreefoto, samuti fotod tema elust ja
tegevusest. Figuuri teisel küljel on elulugu
eesti ja inglise keeles. Ekspositsioon annab
praegu teavet 15 riigipea kohta aastatest
1918-1992, kuid Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks on plaanis lisada figuurid
andmete ja fotodega ka pärast Eesti
iseseisvuse taastamist ametis olnud
riigipeade elust ja tegevusest.
Otto Strandmani margiga sai 2008. aastal
alguse postmargiseeria „Eesti Vabariigi
riigipead 1918-2018“. Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks antakse selles seerias välja
postmargid kõikide Eesti riigipeade
portreedega. Kogu postmargiseeria kujundaja
on Lembit Lõhmus.  Koos margiga antakse
välja ka esimese päeva eriümbrik (FDC),
millel on kasutatud eritemplit. Sarjast on
praeguseks välja antud 13 postmarki.
Näitusele on välja pandud nii riigipeade endi
poolt kirjutatud raamatud kui ka nende kohta
kirjutatud raamatud. Erinevatest riigipeadest
on olnud erinev arv raamatuid välja panna.
Kõige rohkem raamatuid on eksponeeritud
kahest kõige tuntumast sõdadevahe-lisest
riigipeast – Konstantin Pätsist ja Jaan
Tõnissonist. „Kahele suurele“ järgnevad
enam-vähem võrdselt Ants Piip, August Rei,
Jüri Uluots ja Aleksander Warma. Teiste
riigipeade kohta on välja panna olnud mõni
üksik trükis.
Näitus jääb Okupatsioonide muuseumis
avatuks märtsi keskpaigani ning seejärel
hakkab rändlema, et näitusest saaksid osa
huvilised üle Eesti ja miks mitte ka väljaspool
Eestit. Seda enam, et mõne aasta pärast
tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.
Näitust on võimalik tellida Eesti Muinsuskaitse
Seltsi kaudu kas tervikuna või ka mõne
riigipea kohta eraldi.
Peep Pillak, Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees

Urmas Viilma pühitseti piiskopiks ja seati
Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskopiks
02. veebruar pühitseti Tallinna piiskoplikus
toomkirikus jumalateenistusel piiskopiks ja
seati Eesti evangeelse luterliku kiriku
peapiiskopi ametisse Urmas Viilma.
Pühitsejaks oli piiskop Einar Soone,
kaaspühitsejateks peapiiskop emeeritus
Andres Põder ja piiskop dr Andres Taul,
teatas EELK konsistoorium.
Assisteerisid luterliku maailmaliidu president,
evangeelse luterliku kiriku Jordaanias ja
pühal maal piiskop dr Munib A. Younan,
Porvoo osaduse esindajatena Iirimaa kiriku
peapiiskop dr Michael Jackson ja evangeelse

luterliku kiriku Taanis piiskop Steen
Skovsgaard ning evangeelsete kirikute
osaduse Euroopas peasekretär, Augsburgi
usutunnistuse evangeelse kiriku Austrias
piiskop dr Michael Bünker.
delfi.ee

R I I G I P E A D E  N A I T U S

Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas „Eesti kultuur
maailmas“ 2015. aasta I taotlusvooru laekunud
projektide toetused kogusummas 431 921 eurot. Kokku
sai toetuse 55 projekti.
„Seekord laekus taotlusvooru rekordarv taotlusi - 122,
mida on peaaegu kolmandiku võrra rohkem, kui eelmisel
aastal. Esmakordselt said taotlusvoorust toetust
väliseesti seltside ja ühingute kultuuriprojektid,“ märkis
Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna nõunik Reet
Remmel.
Sellest taotlusvoorust sai suurima toetuse Eesti
Rahvusmeeskoor, kellele komisjon otsustas eraldada 50
000 eurot kontsertreisiks Kanadas. RAMil on Kanadas
kavas anda kaheksa kontserti, neli töötuba nii kanada
lauljatele kui dirigentidele, lisaks esinetakse Kanada
Parlamendihoones. Eesti Gregoriaani Ühingule eraldati
taotlusvoorust 34 000 eurot kontsertreisideks
Jaapanisse, Belgiasse, Saksamaale, Inglismaale,
Prantsusmaale ja Rumeeniasse. Music Estonia MTÜ sai
taotlusvoorust 30 000 eurot kodumaise muusika
tutvustamiseks välismaal. Klaaspärlimäng Sinfoniettale
otsustas komisjon eraldada I poolaasta välisreisideks 20
000 eurot. Ewert and The Two Dragons sai USA
kontserttuuriks taotlusvoorust 7500 eurot ja Trad.Attack!
esinemisteks välismaal 6000 eurot.
Väliseesti kultuuriühingute kultuuriprojekte toetati kokku
35 500 euroga. Toetust sai Tartu Uus Teater
esinemisteks Inglismaal ja Šotimaal, teater „Varius“
Eduard Vilde 150. sünniaastapäevale pühendatud
etenduse jaoks Göteborgis ning Tallinna Linnateater
ülesastumiseks Brüsselis. MTÜd Tantsutare ja Loovlend

ning Saaremaa Meeskoor said toetust,  et osaleda 5.-9.
augustil 2015 toimuvatel Lääneranniku Eesti Päevadel
Kanadas. Toetust sai ka noorte segakoor Vox Populi, et
anda kontserte New Yorgis ja Washingtonis kavaga, mis
on pühendatud Veljo Tormise 85. sünnipäevale.
Kunsti valdkonnast eraldati suurim toetus Eesti
Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse MTÜ-le, kes sai 25
000 eurot selle aasta rahvusvaheliste koostööprojektide
läbiviimiseks ja kunstimessidel osalemiseks.
Teatri valdkonnast toetati suurema summaga SA-d
Teater NO99, kes sai 13 570 eurot Avignoni
teatrifestivalil osalemiseks.
Kirjanduse valdkonnast eraldati Eesti Lastekirjanduse
Keskusele taotlusvoorust 10 000 eurot Eesti
illustraatorite näituse eksponeerimiseks Itaalias.
Filmivaldkonnast sai toetust näiteks Eesti peakonsulaat
Peterburis, kes sai taotlusvoorust 10 000 eurot Eesti
Filminädala korraldamiseks. SA Eesti Filmi Instituut sai
Eesti filmide tutvustamiseks maailmas samuti 10 000
eurot. Nukufilm OÜ-le eraldati komisjoni otsusega
taotlusvoorust 6000 eurot, et osaleda Annecy
rahvusvahelisel filmifestivalil ning MIFA filmiturul.
Kultuuriministeerium pressiteade
Kultuuriministeerium toetab rahaliselt Inglismaa
Eestlaste Ühingu projekti  'Rahvapidu 2015', kus esineb
sel suvel tuntud folk-ansambel 'Untsakad'. 'Rahvapidu
2015' toimub 15. augustil Catthorpe Manoris kesk-
Inglismaal Rugby lähedal. Olete kõik oodatud!
Toetust sai ka Eesti Muusika Ühing Londonis koos
Rahvusvahelise Eestlaste Eksperimentaalkooriga.

UR M A S  V I I LM A  P ÜHI T S E T I
P I I S KOP I KS

E E S T I  K U L T U U R I  T U T V U S T A M I S E K S  M A A I L M A S
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1944. a märtsis pommitas
Nõukogude lennuvägi sakslaste
poolt okupeeritud Eesti linnu. Hävis
pea täielikult barokipärliks
tituleeritud Narva vanalinn ja viiendik
Tallinna elamispinnast. Suured
purustused olid ka Tartus, Pärnus,
Tapal ja Rakveres. Tänavu möödub
nendest barbaarsetest rünnakutest
71 aastat.
Pole ehk ülearune veel kord
meenutada, et Tallinna rünnaku
peamiseks sihtmärgiks olid
elurajoonid, mitte sõjalised objektid.
Rängalt sai kannatada Tallinna
vanalinn. Maha põles ka Estonia
teatrimaja. Süttisid Niguliste kirik,
Linnaarhiivi hoone Rüütli tänaval ja
vaekoda Raekoja platsil. Hävisid
paljud hindamatu väärtusega
rariteedid ja arhivaalid. Kahes
rünnakulaines hävis Tallinnas 1549
hoonet ja 3350 sai kahjustada. Pea
20.000 elanikku jäid ilma oma
kodudest. Rünnakute tagajärjel
hukkus 554 Eesti kodanikku, 50
saksa sõdurit ja 121 sõjavangi.
Juba enne Eesti linnadele
korraldatud pommitamisi, tabasid
1944. a veebruaris kolm venelaste
rünnakut Soomet, millega Stalin
lootis viimase alistada. Vähetuntud
on ehk fakt, et soomlased võtsid 9.
märtsi öösel ette kättemaksuretke,
kui nad said teada, et Nõukogude
lennuvägi on Tallinna pommitamas.
Soome lennukid ühinesid
märkamatult Nõukogude pommi-
tajatega, mis olid suundunud
Leningradi lähistele uut pommi-
laadungit võtma. Kui need olid
maandunud, avasid soomlased
nende pihta tule.
Väliseesti ajalehtedes on kirjutatud
pea igal aastal eeskätt Tallinna
pommitamisest, mille ohvrite arvu ja
ainelist kahju on proportsionaalselt
võrreldud Londoni, Dresdeni,
Lübecki või ka Helsingi kaotustega.

Aga sama barbaarsed
olid rünnakud ka teiste
Eesti ja Soome linnade
pihta, mis kujutasid
endast vaieldamatult
terroriakte ja
kultuurigenotsiidi.
Moskva on eitanud oma
osalemist nendes
rünnakutes. Nagu teada,
võitjate üle ju kohut ei
mõisteta. Sellest
tulenevalt kadusid Tallinna jt Eesti
linnade hävitajate nimed ka ajaloo-
raamatutest, seda isegi läänes! Eesti
arheoloog ja muinsuskaitsetegelane
Jaan Tramm kirjutab oma essees, et
isegi pommitamiskoledused isiklikult
Tartus üle elanud prof Armin Tuulse
jättis oma 1948. a „Õpetatud Eesti
Seltsi Toimetised Rootsis"
väljaandes ilmunud, 1941.-1944. a
Eesti sõjapurustusi käsitlevas artiklis
selle teo toimepanija mainimata.
Üks perekonnasõber meenutas
kunagi oma elamusi Tartu
pommitamisest. Ta töötas tol ajal
medõena ühes sealses haiglas ja
rääkis, kuidas ta oma kogemustele
vaatamata ei suutnud midagi peale
hakata haiglasse toodud
haavatutega. Šokk oli sedavõrd
tohutu ja ülikoolilinn põles tema
sõnul kui küünal.
Need kohutavad sündmused on
nüüd vajunud mineviku hõlma, kuid
jätnud oma sügava jälje Eesti
ajalukku. Üha vähemaks jääb
väliseestlaste ridadeski neid, kes
tollased õudused isiklikult üle elasid.
Mälestus Tallinna, aga ka teiste
Eesti ja Soome linnade pommi-
tamistest ei tohiks kunagi kustuda,
sest märtsipommitamine oli, on ja
jääb meie holokaustiks. Küsimus on,
kui palju sellest tänapäeval laias
ilmas üldse teatakse.
Elle Puusaag – Eesti Elu

M Ä R T S I P O M M I T A M I N E  –  m i t te  a i nu l t  T a l l i nn

R A A M A T  O D A V I S K A J A
H A N S  M O K S I S T

Eestis nägi ilmavalgust spordiraamat
"Odaviskaja Hans Moks. Briti
impeeriumi kolmas mees". Raamatu
autoriks on spordikirjanik Tiit Lääne.
Selles antakse põhjalik ülevaade välis-
eesti nimekaima odaviskaja elu- ja
sporditeest. Raamat on rikkalikult
illustreeritud fotodega.

"Sügisel 1944 Eestimaalt lahkunud
Hans Moksi on nimetatud välis-eesti
nimekaimaks odaviskajaks. Küllap see
nii oligi, sest teise eestlasest
odaviskajana jõudis just tema
suurvõistlustel medalivõiduni. Kui
Gustav Sule võitis 1934. aastal Torino
EM-võistlustelt pronksmedali, siis
1958. aastal sai samaga Kanada
värvides hakkama Hans Moks Briti
ühenduse mängudel Cardiffis.
Imre Erimaa, Eesti Elu
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OTT TANAK
IN RALLY CRASH

Estonian rally driver Ott Tanak was
involved in a spectacular crash on
the second day of the world
championship series Mexico Rally.

Ott provided world-wide news
when, with damaged steering
forcing his front-right tyre to be
pointing the wrong way, he lost
control of his M-Sport Ford Fiesta,
went off track down a steep drop
and, rather unfortunately, ended up
in a reservoir!
In a matter of seconds the Fiesta
began to sink, with the Ott and his
co-driver Raigo Molder managing
to escape before it was totally
submerged.
Tanak said "I opened the seat belts
and immediately after opening the
door the car filled with water. Then
it went down in a short time. If you
are in a lake, close to the limit of

your life and fighting for it, when
you finally win that fight it's an
amazing feeling."
Even more incredible was that
Tanak was hopeful of continuing in
the race if car could be retrieved
and repaired for the next day!

ESTONIAN OAK
CROWNED EUROPEAN

TREE OF THE YEAR
Britons don't care about trees as
much as their European
neighbours do, the Woodland Trust
has said, after three UK trees lost
out to an Estonian oak in the
European Tree of the Year poll.
The contest pitted the winners of
14 national Tree of the Year
competitions against each other.
The Estonian oak tree, which is
about 150 years old and stands in
the middle of a football field in
Orissaare, received 59,836 votes,
almost a third (32%) of the almost
185,000 votes cast in total for 14
trees from countries across
Europe. The oak is said to have
survived attempts by Stalin to
uproot it using two tractors with
cables, and still bears the marks
from the cables.
The Major Oak, in Sherwood
Forest, which is associated with

Robin Hood and is thought to be
between 800 and 1,000 years old,
received 9,941 votes.
Scotland’s Lady’s Tree, a 100-
year-old Scots pine at Loch of the
Lowes reserve, Perthshire, and
home to a famous osprey, came
9th with 4,193 votes.
The Welsh entry of a 200 year old
Scots pine, ‘Lonely Tree’
overlooking Llanfyllin in Powys
garnered 1,548 votes in 10th place,
despite being blown over last April.
Sources: Daily Telegraph,  Times

10 EURO SILVER COIN IN
HONOUR OF EDUARD VILDE
The Bank of Estonia has
announced the issue of a new
collector coin dedicated to the
Estonian author Eduard Vilde
(1865–1933) on the 150th
anniversary of his birth.
Vilde was one of the most revered
figures in Estonian literature and is
generally credited as being the
country’s first professional writer.
As well as Vilde being considered
a pioneer of critical realism in
Estonian literature he is also
remembered as a diplomat, having
served as Estonian ambassador in
Berlin for several years after
Estonia’s independence.

†
Lahkus meie armas ema ja vanaema

HELMI SIIMAN
(sündinud OLGO)

sünd: 11.03.1922 Narvas
sürn: 16.02.2015 Coventry’s

Mälestavad leinas
poeg Rein

tütar Anne,väimees David
ja lapselaps Laura

Estonian Independence Day celebrations were held
towards the end of February in several locations in
England and Scotland. The busiest person was the
Estonian Ambassador, Lauri Bambus, who attended
five events including Leicester, Nottingham, Bradford
and two in London yet still found time to accompany
the British Foreign Minister Phillip Hammond on a visit
to Estonia for a meeting with his Estonian counterpart
Keit Pentus-Rosimannus! Unfortunately, the event in
Edinburgh clashed with the one in Bradford. You can
read reports on all the events in this issue of the Eesti
Hääl.
The Estonian elections took place at the start of the
month with the ‘Reform Party’ led by the incumbent
Prime Minister, Taavi Rõivas, heading the poll with
28% of the vote and 30 seats in parliament. Closely
following with 27 seats was the left of centre
‘Keskerakond’. This month will be taken up with
negotiations between the Reform Party and other
smaller parties to form a coalition which will provide
continuity. Nearly two-thirds of eligible voters
participated in the elections.
There was also some good news for the Estonian
community with grants being awarded for three
projects with the aim of promoting Estonian culture in
this country. IEÜ (The Association of Estonians in GB)

received a grant for ‘Rahvapidu’ at Catthorpe on 15th
August at which the very well-known Estonian folk
band, ‘Untsakad’, will be performing. Please bring
your friends and introduce them to Estonian music
and dance. Please note that Catthorpe Manor is being
renovated and we recommend accommodation at the
nearby Ibis Hotel.
The other recipients were Reet Kromel’s Estonian
Music Union based in London and the Tartu New
Theatre’s staging of ‘Mikiveri tagi’.
March is also the month in which the bombing of
Tallinn, Narva and other places took place by the
Soviets in 1944 resulting in much loss of life and
devastation. Many of our older readers will remember
this frightening and tragic period but unfortunately,
unlike Dresden, it does not receive much exposure.
The Estonian Heritage Society, under the
Chairmanship of Peep Pillak, maintains interest in
such historical events and currently has an exhibition
of inter-war Estonian leaders on display at the
Occupation Museum in Tallinn before going to other
locations in Estonia. (pages 3 & 5).
We wish you all a peaceful Easter break after which
the next issue of Eesti Hääl will be in print.
Reet Järvik and Toomas Ojasoo

Eurobaromeetr i  v i imase  uur ingu
järg i  on  eest lased  e luga  rahu l

Pakk ide  saa tmine  Ees t i sse
Bradfordi Eesti Kodus

laupäeval 21. märtsil kella 12:00 -14:00 vahel
Leicesteri Eesti Majas

pühapäeval 22. märtsil kella 14:00 paiku.

Uuringu järgi olid mullu sügisel eluga tervikuna rahul
77% Eesti kodanikest, mis on sarnane Euroopa Liidu
elanikega keskmiselt.
Eluga rahulolu tervikuna on 2014. aastal sarnane
buumiaastatele 2006-2007. Kõrge rahulolu eluga
iseloomustab just nooremas vanuserühmas (vanuses
15-34), kõrgema haridustasemega ning majanduslikult
paremal järjel olevaid inimesi.
Kõrgema rahuloluga inimesi on enim ka nende seas,
kes liigitasid end poliitiliste vaadete poolest
parempoolseteks. Euroopa Liidus keskmiselt oli oma
eluga tervikuna rahul 79% kodanikest.
Rootslastest on oma eluga rahul 96%, Soomes on
tulemuseks 94%, Lätis 74% ja Leedus 69%. Kõige
rahulolevamad on oma eluga tervikuna Taani
kodanikud, kellest 97% on oma eluga väga rahul või
küllaltki rahul.

Suurbritannia Euroopa asjade minister David Lidington
kutsus Venemaad üles Moskva vangis istuvat
kaitsepolitseiametnikku Eston Kohvrit vabastama.
„Nüüdseks kuus kuud ajast, mil Venemaa röövis Eston
Kohvri Eestist. Endiselt on ta Moskva vanglas. Tema
vastu pole esitatud asitõendeid. Ta tuleks vabastada
koheselt,” kirjutas Lidington Twitteris.
On möödunud pool aastat sellest ajast, kui Venemaa
FSB röövis Eesti territooriumilt tööülesandeid täitnud
Eston Kohvri. Ta viidi jõudu kasutades üle piiri ja
toimetati Venemaale.
Kohvrit peetakse kinni Moskvas Lefortovo
eeluurimisvanglas ning vahi all pidamise tähtaega on
korduvalt pikendatud. Viimati pikendati detsembri lõpus
tema kinnipidamist kuni 5. aprillini. Eesti konsulile ei ole
võimaldatud kohtuistungitel osalemist. Postimees
On 5 September 2014, Eston Kohver, an Estonian
security officer was abducted from Estonian territory by
Russian Security Services and detained in Moscow. He
has been charged with espionage and is facing a
lengthy imprisonment. On 11 September, Minister for
Europe, David Lidington, raised concerns about
Kohver’s illegal and unacceptable abduction with the
Russian Ambassador, and called for his immediate
release. He has since tweeted the following:
“Now 6 months since Russia seized Eston Kohver inside
Estonia. Still in Moscow gaol. No evidence presented
against him. Should be freed now.”

Head eeatlased!
Eesti on väike ja Eesti rahvas samuti. Seetõttu on
Eesti kestlikkuse jaoks väga oluline hoida sidemeid
eestlastega, kes erinevatel põhjustel on asunud
elama välismaale. Eesti vajab senisest paremat
ülevaadet sellest mida saaks riik teha, et säilitada ja
tugevdada suhteid välismaal elavate eestlastega.
Eesti riik on alates 2004 rakendanud Rahvus-
kaaslaste programmi, millega toetatakse välismaal
elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele
oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja
identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasi-
pöördumisel Eestisse.
Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium on
tellinud „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013
mõju-uuringu“. Uuringu  eesmärk  on hinnata
„Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ raames
läbi viidud tegevuste edukust ja soovitada uusi
tegevusi, mis aitaksid kaasa rahvuskaaslaste
sidemete hoidmisele ja tugevnemisele Eesti ning
eesti keele ja kultuuriga.
Küsimustikku täitma on oodatud nii rahvuskaas-

lasest lapsevanemad, kelle lapsed on vanemate
välisriigis elamise-töötamise ajal ajavahemikul 2009–
2013 eesti keelt õppinud mõnes Eesti koolis või muul
viisil (nt eratunnis, keelelaagris) kui ka need
lapsevanemad, kelle lapsed eesti keelt õppinud ei ole.
Küsitlus on anonüümne, lühike ja võtab aega
keskmiselt  20–25 minutit. Loodame, et leiate aega
vastamiseks. Teie tagasiside on meie jaoks väga
oluline!  Vaid nii on võimalik teada saada, milline on
välismaal elavate eestlaste huvi Eesti, eesti keele ja
kultuuri vastu ning millised on ootused keeleõppele
välismaal.
Ette tänades
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute
keskuse ja Balti Uuringute Instituudi uuringumeeskond.
Telefon: +372 53 243 048;
e-post merliaksen@gmail.com; uku.varblane@ut.ee.
Link küsimustikule eesti keeles:
https://www.surveymonkey.com/s/laste_vanemad
Link küsimustikule inglise keeles:
https://www.surveymonkey.com/s/laste_vanemad_en

Brit i  minister kutsus Venemaad
Eston Kohvrit  vabastama

S P O R T - KERGEJÕUSTIK
Kettaheitja Martin Kupperi hooaeg algas suurepäraselt.
Portugalis toimunud Euroopa talvistel heitjate
karikavõistlustel ta tõstis isikliku rekordi 66.67ni.
„Esimeselt võistluselt ei osanud midagi sellist küll loota“
tunnistas 25aastane Kupper. Kupper on Eesti kõigi
aegade edetabelis  tõusnud Kalev Külvist (65.34)
mööda ja otse Märt Israeli (66.98) kannule ehk neljanda
kohale. Eesotsas juhib Gerd Kanter 73.38 meetriga.
Teise koha sai leedulane Andrius Gudžius 65.51ga,
kolmanda venelane Viktor Butenko 65.44ga.   delfi.ee


