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E S TO N KO H V E R TA G A S I E E S T I S
28. septembril jõudis Eestisse koju
oma pere juurde üle aasta Vene
võimude käes olnud kaitsepolitseinik
Eston Kohver.
19. augustil 15 aastaks vangi
mõistetud Kohver vahetati välja Eestis
riigireetmise eest süüdi mõistetud
Aleksei Dresseni vastu, teatati FSBst
Interfaxile. Kohver rääkis kaitsepolitsei
pressikonverentsil
oma
lühikeses sõnavõtus reipal häälel, et
tal on hea meel olla
tagasi kodus ja pere
juures. "Tahan tänada
kõiki, kes aitasid mu
perel ilma minuta toime
tulla, ja kõiki, kes aitasid
mul vanglas nii-öelda
toime tulla ja lõpuks
mind tagasi Eestisse.
Aitäh teile!"
26 septembril õhtupoolel andsid Eston
Kohver,
siseminister
Hanno
Pevkur
ja
kaitsepolitsei
peadirektor Arnold Sinisalu Tartus
kaitsepolitseiameti Lõuna osakonnas
pressikonverentsi.
Siseminister Hanno Pevkuri sõnul oli
Kohveri vabastamine pikaajaliste
Eesti
ja
Venemaa
vaheliste
läbirääkimiste tulemus. "Leidsid aset
pikaaegsed läbirääkimised, mille
tulemusena vahetati Dressen Kohveri
vastu. Selle eelduseks oli see, et Eesti
president kirjutab alla Dresseni
armuandmispalvele.
Sama
pidi
omakorda
tegema
ka
Vene
föderatsiooni
president
Kohveri
suhtes," selgitas minister toimunu
õiguslikke tagamaid.
Pevkur
võttis
Kohveri
tagasipöördumise puhul ära rinnast kollase
lindi, mis pikka aega sümboliseeris
solidaarsust
röövitud
kaitsepolitseinikuga.
Eston Kohver otsustab pärast
puhkuselt naasmist, kas asub tööle
kaitsepolitseis. Ehkki seaduse järgi ei
või kuriteos karistatud inimest avalikku
teenistusse võtta, ei näe kriminoloogia
professor
Jaan
Ginter
ühtegi
seaduslikku takistust, miks Venemaalt
tagasi koju pääsenud Eston Kohver ei
võiks uuesti kapos tööle asuda.
Esialgu lihtsalt rõõmustame, et üle
aasta kestnud ebaõiglus on läbi ning
Eesti riigiametnik, abikaasa ja nelja
lapse isa on turvaliselt kodus.
Ajajoon:
Eston
Kohveri
lugu
kinnivõtmisest
alates
kuni
vabastamiseni
2014. aasta 5. septembri hommikul
kella 9 ajal võtsid Venemaa
föderaalse julgeolekuteenistuse FSB
töötajad relva ähvardusel kinni Eesti
territooriumil
teenistuskohuseid
täitnud kaitsepolitseinik Eston Kohveri
ning viisid ta füüsilist jõudu kasutades
üle piiri Venemaale.
Kaitsepolitseinik viidi Venemaale
Moskvasse Lefortovo vanglasse, kus
talle esitati süüdistus spionaažis. FSB

on väitnud, et Kohver peeti kinni
Pihkva oblasti territooriumil, kuid kapo
sõnul ei vasta see väide tõele.
Vahejuhtum
toimus
tegelikult
Luhamaa
piiripunkti
läheduses
Võrumaal Meremäel.
13. septembril 2014 saatis Eesti
Välisminister Urmas Paet kirja
Venemaa Välisministrile, milles nõuab
kaitsepolitseinik Eston Kohveri kohest
vabastamist.

Foto: BBC

5.märtsil 2015 pool aastat Eston
Kohveri
kinnipidamisest:
Eesti
Suursaadik ÜRO juures Genfis ÜRO
inimõiguste
istungil
Kohveri
ebaseadusliku
kinnipidamise
küsimuse.
12. märtsil 2015 võttis Euroopa
Parlament vastu resolutsiooni, milles
nõutakse Eston Kohveri vabastamist.
2. juunil 2015, seega
kinnipidamisest
algas
kohtuistung.

9 kuud
Pihkvas

19. augustil 2015 mõistis Pihkva
oblasti kohus Eston Kohveri süüdi
spionaažis, Venemaa piiri ületamise
eest relvaga ning relva kandmise eest
Vene territooriumil ja määras talle 15aastase vangistuse.
26. septembril 2015 korraldasid
Kaitsepolitseiamet ja FSB Eesti ja
Venemaa vahelisel kontrolljoonel üle
Piusa jõe kulgeval sillal vahetuse,
millega Kaitsepolitsei loovutas FSBle
Aleksei Dresseni ja sai vastu Eston
Kohveri.
Eston
Kohver
kaitsepolitseinik

on

tuntud

Tema töö kohta on avalikkuses öeldud
palju kiidusõnu ning 2010. Aastal anti
talle Kotkaristi V klassi orden.
„Iseloomustame Eston Kohverit kui
pikaajalist, eeskujulikku ja suurepäraste
töötulemustega
töötajat.
Tema autasustamine oli seotud
tööülesannete täitmisega, mida aga ei
saa täpsemalt kommenteerida“ kõlas
siis kaitsepolitsei kommentaar ordeni
andmisel.
Eesti Ekspress kirjutas 2010. Aastal,
et ajalehele teadaolevalt on komissar
Kohver töötanud politseis aastast
1991 ning on tegelenud terrorismi ja
ekstremismi ennetamise, sealhulgas
vasak- ja paremäärmuslaste ebaseadusliku tegevuse tõkestamisega.

asutatud detsember 1947

SAVISAAR PEETI KINNI
22. septembril 2015 pidas kaitsepolitsei kinni
kodutalus Hundisilmal Edgar Savisaare ning esitas
talle kahtlustuse korduvas altkäemaksuvõtus, mille
kohaselt võttis Savisaar 2014. ja 2015. aastal neljal
korral altkäemaksu varade ja soodustustena nii enda
kui ka Keskerakonna kasuks kokku mõnesaja tuhande
euro väärtuses.
Samal
päeval,
mil
Savisaar kinni
peeti, andsid
pressikonverentsi riigi
peaprokurör
Lavly Perling
ja
kaitsepolitsei
ameti
Foto: Andres Putting
peadirektor
Arnold Sinisalu. Nende teatel alustati uurimist 2014.
aasta juunis ning kokku oli kriminaalasjas seitse
kahtlustatavat.
Kahtlustus
käsitles
nelja
kuriteoepisoodi,
mis
puudutasid
rendilepingu
põhjendamatut pikendamist ja selle eest hüvede
saamist, puuduva ehitusloaga seotud ehitustööde
jätkamist ja selle eest lubatud vara, kruntide
vahetamist ja selle eest lubatud hüvitist ning
hankemenetlusega seotud episoodi ja selle eest vara
saamist. Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu hinnangul
oli Edgar Savisaare kahtlustamine altkäemaksuvõtus
Reformierakonna plaan, millega püütakse hajutada
tähelepanu korruptsioonijuhtumilt Tallinna Sadamas,
millega on seotud võimuerakonnad. järgneb lk. 4
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RAHVUSKAASLASTE PROGRAMMI KONVERENTS
Tartu Ülikooli Narva Kolledžis toimus 16.18. septembrini kolmas Rahvuskaaslaste
programmi konverents. Osavõtjaid oli
kokku saja ringis kolmeteistkümnest
erinevast riigist. Rootsist oli kaheksa
inimest. Umbes sama palju esindajaid oli
Ameerika Ühendriikidest, Venemaalt,
Kanadast ja Soomest. Paljud olid
väliseesti täienduskoolide õpetajad. Kõige
suurem grupp oli korraldajaid ja
loengupidajaid
Eestist.
Konverentsi
esimest päeva jälgisid ka meedia ja ERR
televisioonis
ning
Haridusja
teadusministeeriumi
veebis
toimus
otseülekanne.
Konverentsi
peakorraldajaks
oli
Haridusja
teadusministeeriumi
keeleosakonna
peaspetsialist
Andero
Adamson.
Osavõtjad toodi Narva bussidega
Tallinnast, Tartust ja Peterburist.
Sõjafilm ja avamine
Konverentsi eelõhtul toimus vastuvõtt ja
näidati osavõtjatele Jõhvi kontserdi-majas
dramaatilist sõjafilmi "1944", mis esitati
Eesti poolt võõrkeelse fimi Oscari
kandidaadiks. Filmi stsenarist, kolonel,
kirjanik ja sõjaajaloolane Leo Kunnas
selgitas filmi lahingustseenide huvitavaid
probleemilahendusi.
Konverentsi avamisel esinesid asjalike
tervitussõnavõttudega
EV
Riigikogu
esimees Eiki Nestor, piiskop Tiit Salumäe,
Narva Kolledži haldusjuht ja Narva Eesti
Seltsi esimees.
Rahvuskaaslaste programm
Avaloengus tutvustas Rahvuskaaslaste
programmi (RKP) nõukogu esimees
Madis Lepajõe programmi tagapõhja ja

sisu. Programmi eelarves on praegu 753
000 eurot. Sellest tuleb Haridus- ja
teadusministeeriumi eelarvest umbes
70%,
ülejäänud
30%
annab
Kultuuriministeerium. Nõukogus on ka
esindatud
Välisministeerium,
Siseministeerium,
Rahvusarhiiv
ja
Ülemaailmne
Eesti
Kesknõukogu.
Lähedasteks koostööpartneriteks on Eesti
Instituut,
SA
Archimedes,
MISA
(Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus
Meie Inimesed), Tartu ja Tallinna Ülikoolid
ning Eesti Kultuuriseltside Ühendus.
Eestikeelset õpetust saavad RKP abiga
praegu 3500 last 60-s erinevas
õppeasutuses
(täienduskoolid,
mudilasringid, jt.). Siiski moodustavad
need lapsed vaid umbes 10 % kõikidest
väliseesti lastest. Paljud lastevanemad ei
tea või ei ole huvitatud eesti keele
õppimise võimalustest.
Suur- ja Väike-Eesti
Tartu Ülikooli professor Martin Ehala
rääkis teemal: „Kuidas arendada SuurEesti
identiteeti".
Ta
näitas
pedagoogiliselt, kuidas eesti identiteet
võib erineda eestlaste eri gruppide vahel
– keda ühendab keel, kodakondsus,
päritolu või tuumväärtused. On olemas
mh. suureestlased, tuumeestlased ja
aueestlased – ja küsiti, mis meid kõiki
võiks ühendada. Eestlasi iseloomus-tavat
just nõrk ühtekuuluvustunne. Lisaks
suhtlusvõrkudele vajaksime arendada
usaldusvõrgustikke!
Martin
Ehala
algatusel alustatigi seoses konverentsiga
uue veebipõhise võrgustiku loomist.
järgneb lk. 2
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Stockholmi Eesti Kool

rohkem infot väliseesti laste keeleõppe
Stockholmi Eesti Kooli direktor Jaan võimaluste kohta.
Seim tutvustas kooli edukat tegevust, RKP 2009-2013 mõju-uuring
kirjeldas oma tagapõhja ja tegi Merli Aksen Tartu Ülikoolist selgitas
ettepanekuid kodu- ja väliseesti Rahvuskaaslaste programmi 2009-2013
koostöö parandamiseks. Stockholmi mõju-uuringu tulemusi. Veebi kaudu on
Eesti Koolis õpib parajasti 208 programmi sihtrühmadest küsitletud 747
õpilast, kellest 1/3 on pagulaste rahvuskaaslast,
üldküsitlusele
on
järeltulijad ja 2/3 on viimastel vastanud 1161 inimest ja lisaks on
aastakümnetel tulnud Eestist. Koolil tehtud 62 süvaintervjuud asjaosalistega.
on tihedad suhted Eestiga ja tulevik
on helge. Jaan Seim avaldas muret Kokkuvõttes on programm töötanud
Eesti ühiskonna huvipuuduse üle hästi, aga on ka kasvuruumi. Leitakse,
järjest suureneva väliseestlaskonna et on võimalik parandada programmi
vastu.
Oleks
vaja
taastada elluviimist ja turundamist – kasutades
ministeeriume,
rahvastikuministri amet ja büroo, mh. organisatsioone,
saatkondi
ja
ettevõtteid.
Mureks
on Eesti
selleks, et tõsta riiklikku huvi
välismaal elavate rahvuskaaslaste ühiskonnas valitsevad eelarvamused ja
vastu. Ka võiks Eesti riik toetada ja halvustav suhtumine rahvusvähemusja
välismaale
lahkunud
enam
kasutada
väliseestlaste tesse
rahvuskaaslastesse.
On
tähtis
ühistöö kaudu loodud eesti maju,
tunnustada
väljaspool
Eestit
suvekodusid ja vabaõhupiirkondi,
millest mõned tänapäeval on oma ühiskondlikult aktiivseid inimesi. Häid
on
andnud
Eestis
majanduse ja tegevusega raskustes. tulemusi
korraldatavad keelelaagrid väliseesti
Ränne
lastele. Eesti riigi toetus keeleõppele
Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru väljaspool Eestit on suure tähtsusega,
selgitas Eesti sisse- ja väljarändega sama kehtib üliõpilasstipendiumide
seotud arve ja probleeme. Eestlasi kohta.
olevat väljaspool Eestit üle 200 000. Tagasipöördujate kohanemine on raske
Pärast taasiseseisvumist on püsivalt ja vajab tuge, eriti nende laste kooli
väljarännanuid 70 500, lisaks on 25 astumine. Lõpuks toonitatakse, et RKP
000 välismaal tööl pikema- või tervikuna
on
suure
tähtsusega

Vasakult: Martin Ehala, Piret Kärtner, Jaanus Piirsalu, Madis Lepajôe,
Tiit Tammaru ja Jaan Seim

lühemaajaliselt. Tuhanded väljarändajad on Eestisse tagasi tulnud ja
tuleb
ka
tuhandeid
uusi
sisserändajaid,
peamiselt
Venemaalt. Tendents on praegu, et
väljaränne väheneb ja tagasiränne
suureneb.
Hargmaised eestlased
Tallinna Ülikooli lektor Mari-Liis
Jakobson
rääkis
eestlaste
hargmaisusest, st. nendest, kes
elavad laiali välisriikides, aga kelle
side Eestiga on nii tugev, et nad ei
assimileeru oma uues asukohariigis,
vaid
ainult
adapteeruvad
asukohariigi
eripärasustega
ja
tegelevad perekondlikul tasemel ja
eraviisiliselt Eestiga. Nende eestlus
ei vaja kollektiivseid lahendusi nagu
pagulastel,
vaid
nad
on
individuaalsed
eestlased.
See
asjaolu tekitabki raskusi näiteks
Soome eestlaste organiseerimisel ja
ühistegevusel.
Ettekannetele
järgnenud
paneelarutlusel soovitati väliseesti
tegevuses eriti tegeleda lastega,
neile
võimaldada
eesti
keele
rääkimist ja õppimist. Sooviti ka

ühtekuuluvustunde, eesti keele ja meele
säilitamisel ja et vajadused ületavad
kaugelt
programmi
praeguseid
võimalusi.

Siber ja Luksemburg
Ajalehe
Postimees
korrespondent
Venemaal Jaanus Piirsalu rääkis oma
isiklikest
kogemustest
Siberi
ja
Luksemburgi eesti kogukondadest.
Järgnevalt toimusid töötoad, kus arutati
väiksemates gruppides RKP meetmeid
- haridust, kultuuri, arhiivindust ja
rännet. Kohapeal loodi ka meedia
töötuba.
EV 100 juubel
Teisel tööpäeval tutvustas Anneli Ohvri
Eesti Vabariigi 100. a. juubeli
ettevalmistusi, mille kohta leidub
rikkalikku
infot
veebilehel
www.ev100.ee. Töötoad esitasid oma
kokkuvõtted ja lühisõnavõttudeks anti
aega Iivi Zajedovale, kes rääkis
väliseesti suurpidustuste tähtsusest,
Maimu Mölder tutvustas Kanada
eestlaste metsaülikooli ja Kristi Doughty
kirjeldas Toronto eestlaste filmifestivali
EstDocs.
Konverentsi

lõpus

tutvuti

Narva
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RIHO TERRAS WRITES IN “THE TIMES”
Don’t fall for Putin’s smoke and mirrors

Russia is exploiting a war-weary West to
bargain for a say in Syria’s future. We
must reject its duplicitous advances.
On June 11, 1999, a column of 30 Russian
armoured vehicles entered Serbia from
Bosnia. They carried 250 elite Russian
airborne troops. Their destination: Pristina
airfield in Kosovo. The Nato air campaign
against Serbia — the Kosovo War — had
just ended but there were yet no allied
“boots on the ground” to secure the
Kosovan capital.
By the following morning, the small
Russian detachment had secured the
airfield and created new facts on the
ground. Nato now had to make a choice.
Force the Russians out of the airfield and
risk a war? Or start negotiations? A row
broke out between General Wesley Clark,
the American supreme commander of
Nato, and Britain’s Lt Gen Mike Jackson,
in charge of Allied forces on the ground.
Clark ordered Jackson to deny Russia
control of the airfield. Jackson allegedly
retorted that “I’m not going to start the third
world war for you”. And negotiations it was.
That audacious thrust into Pristina made
Russia, a staunch supporter of Slobodan
Milosevic’s murderous Serbian regime,
part of the Allied peacekeeping force that
had defeated him. It strengthened
Moscow’s hand in diplomatic negotiations
over the future of Serbia and Milosevic’s
personal fate.
History, of course, doesn’t repeat itself,
but it does rhyme. And Russia’s recent
military deployment to Syria rhymes with
the move into Pristina in more ways than
one.
First, there is the aim to shield and protect
an allied regime, despite its record of war
crimes and atrocities on a massive scale.
Syria’s Bashar al-Assad has been losing
ground to the rebels since the spring.
Assad’s forces have been disintegrating,
their fighting ability and morale eroding. At
the end of last month, rebels were just 15
miles from the strategic port of Latakia on
the Mediterranean coast. Losing Latakia
could easily have triggered Syria’s entire
Mediterranean coastline — the Latakia
and Tartus provinces — falling into rebel
hands.
That would have been the death knell of
the regime. It would have cut off the vital
arms supplies being shipped in by Russia
and Iran, not to mention losing control of
the loyalist Alawite heartland.
Russian ground attack planes stationed at
Bassel al-Assad airport near Latakia — 12
Su-25 Frogfoot and 12 Su-24 Fencer —

are not there to keep Russian military
bases safe. Their real purpose is to
support ground operations by Assad’s
forces. As well as planes and helicopters,
Russia has a brigade-size force on the
Syrian Mediterranean coast equipped with
artillery, tanks, infantry fighting vehicles,
intelligence and reconnaissance assets.
It’s also highly likely to include special
forces. That is a remarkable fighting force
capable of taking part in direct combat.
Second, Russia is gambling that its
deployment in Syria paves the way for a
rapprochement with the West. As low oil
prices hit his export revenues, Vladimir
Putin badly needs to end the western
sanctions imposed on Russia for its
aggression in Ukraine. What better way
than by promising to end the Syrian civil
war and contain Islamic State —
something
western
nations
have
spectacularly failed to achieve? In
exchange for using his influence with
Assad to find a lasting solution in Syria,
Putin wants the West to persuade Ukraine
to accept Russian demands over its
eastern region.
For a war-weary West worried by the rise
of Isis, it’s a tempting proposition. But it
amounts to nothing — mere smoke and
mirrors. Negotiations with Russia will not
end the misery in Syria nor contain the
spread of Isis. According to a former UN
special envoy to Syria, Russia’s foreign
minister Sergei Lavrov once admitted that
Moscow has as little influence over Assad
as the United States has over Israel. It
also has no influence over the main rebel
groups fighting Assad. And if Russia was
sincere about fighting Isis, it would have
joined the existing coalition trying to slay
the beast ages ago. Instead there are
reports that Moscow has provided safe
passage for fighters from the Russian
Northern Caucasus to join Isis in Syria and
Iraq.
There is one thing Russia can do in Syria,
however — and it should alarm us all. Just
as it did in Kosovo in 1999, Russia can
effectively control — or even veto — air
operations by the anti-Isis coalition over
Syria.
Moscow has already installed short-range
SA-22 Greyhound air defence systems to
protect its forces at Bassel al-Assad
airport. But if it chose to deploy its longrange air defences along the Syrian coast
— for example the SA-21 Growler, known
as S-400 in Russia — it could create an air
defence “umbrella” covering an area from
Israel in the south to well beyond the
Turkish airbase of Incirlik in the north.
Incirlik is currently used by the US Air
Force for operations over Syria and Iraq.
Coastal defence batteries, if deployed in
Latakia, could target every vessel within
130km of the Syrian coast.
Creating hard, military facts on the ground
is a tried and tested Russian tactic. If we
are not careful, Russia will once again
exploit our weakness to give itself a
powerful bargaining chip in the military
and diplomatic battle over the future of
Syria.
Solidarity is what glues Europe together. I
have seen a lot of cohesion and burdensharing when the concerns of Estonia,
Latvia, Lithuania and Poland have been
addressed over the past year or so. The
migration crisis, to which the situation in
Syria contributes, has the potential to
divide Europeans, but with bold leadership
from our politicians it can be avoided. The
West needs to stand together on
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E E S T I K O O L L O N D O N I S A L U S TA S Õ P P E A A S TAT E N E R G I L I S E LT
Eesti kool Londonis alustas kuuendat hooaega
hoogsalt: vastu võeti palju uusi õpilasi, keda
juhendavad lisaks tuttavatele pedagoogidele mitu
uut emakeele ja muusika õpetajat, kulisside taga
tagab koolipäeva sujuva kulgemise tubli
administratiivmeeskond. Eriliseks “kirsiks tordil”
on aga energiline ja ideedest pulbitsev uus
direktriss Liina Särkinen.

Muusika ja meri

Kõigest uuest hoolimata on muutmata jäänud
koolipäeva ülesehitus – kaks korda kuus õpitakse
laupäeviti emakeelt, kunsti-käsitööõpetust ja
muusikat-liikumist. Nooremad lapsed on jagatud
kolmeks rühmaks: 3-4aastased, 4-5aastased, 68aastased. Vanem rühm (9-…aastased) jätkab
eelmisel aastal edukalt alanud projektõppega.
Projektiõppe eestvedamisega jätkab Liina
Särkinen, kes selle ideega juba mullu üritas
lahendada probleemi, kuidas motiveerida
vanemaid lapsi peale väsitavat nädalat inglise
koolis ka Eesti kooli tulema. Nii valmisid neil
möödunud õppeaastal oma ala spetialistide käe
all põnev fotoprojekt ja muusikavideo, kätt sai
proovida lõuendile maalides.

Mudilaste tunnid on üles ehitatud laste ealist eripära
arvestades ja püüdes toetada nende eesti keele arengut,
mis ingliskeelses keskkonnas ja eriti segaperedes
kasvavatel 3–4 aastastel Eestis elavate eakaaslastega
arvestades veidi aeglasem on. Mängitakse mänge,
kasutatakse palju pilte. Olulisel kohal on liikumist
nõudvaid tegevused, sest kõige väiksematel on raske
pikalt ühe koha peal istuda, vaadatakse ka multikaid.
Veidi vanemate lastega saab lisaks eelmainitule ka tähti
ning sõnu õppida ning eneseväljendust julgustada. Kõige
tähtsam on, et lapsed omavahel eesti keeles kõneleksid
ja sõpru leiaks.

lastekirjandust. Viimase tunni jooksul kasutavad lapsed
Alanud õppeaasta teemadeks sai kool inspiratsiooni agaralt võimalust kooli raamatukogust raamatud ja
Eesti aasta-teemadest : sügisesel poolaastal tutvutakse videosid laenutada, sageli moodustub noortest
muusika-alase sõnavara ja eesti rahvapillidega ning kirjandushuvilistest päris pikk järjekord.
kevadel keskendutakse mereteemale. Õpetajad teevad Sõpruskool Dublinis
parima, et arvestada õpilaste erineva keeletasemega, Oktoobris plaanib koolipere nädalavahetuseks külla
näiteks
jagatakse
vanusegrupid
väiksemateks sõita uuele sõbrale – Eesti Koolile Iirimaal. Dublini ja
rühmadeks eesti keele tunnis.
Londoni Eesti koolide õpilased, õpetajad ja vanemad
kohtuvad esimest korda, et koos vahetada kogemusi ja
anda teineteisele ideid. Jõuludeks valmib kogu Londoni
koolipere kätetööna virtuaalne postkaart: filmitakse
vanema rühma maalitööde valmimise protsessi, video
muusikalise tausta salvestamisel saavad aga kaasa
lüüa kõik nooremad rühmad.

Direktriss Särkinenil on hea meel kooli umber tekkinud
kogukonna üle, sest aktiivne kaasalöömine teeb ka
lapsevanematel elu huvitavamaks. “Oma ala
spetsialistide ideed koolielu rikastamiseks on väga
oodatud!” julgustas ta inimesi kooliga ühendust võtma.
Näiteks on plaanis ühe tubli ema eestvedamisel peagi
Kool on võtnud südameasjaks toetada vanemaid alustada beebiringiga, sest väikeste õdede-vendade
eestikeelse keskkonna loomisel ja arendada õpilaste näol on koolile järelkasvu tublisti peale kasvamas.
keeleoskust, tutvustada Eesti kultuuri, sümboolikat ja Triin Kübar

EESTI AJALEHT SAKSAMAAL PÜHITSES JUUBELIT
Eesti Rada pidas 70. Juubelit 26. septembril
tähistas
Eesti
Ühiskond
Saksamaa
Liitvabariigis (EÜSL) oma väljaande Eesti
Rada 70. sünnipäeva. Pidu toimus
sügiseselt päikselises Kölnis ja meelitas
kokku üle kahesaja austaja üle Saksamaa
ja kaugemaltki.
"Radu ja teid on palju. Nad kulgevad põhja
ja lõunasse, läände ja itta. On radu kergesti
käidavaid, on ka raskeid ja vaevalisi. Nad
kulgevad otse, sirgjoones, kuid on ka täis
kõverikke. Samuti on palju sihtkohti, kuhu
rajad viivad. Meie eestlased siin, võõral
pinnal, käime siiski oma rada, oma Eesti
rada!"
Need on read esimesest Eesti Raja
numbrist, mis ilmus 29. septembril aastal
1945 põgenikeaagris Augsburgis ning just
sellele lehele kuulub vanima järjepidevalt
ilmunud väliseesti ajalehe au.
Selle au ja uhkuse väärikaks kandmiseks
korraldas EÜSL väga mitmekülgse ja eestimeelsusestja keelsusest kantud peo, mis külalistele vägagi korda
läks. (Tagasisidet koos põhjalikuma pildigaleriiga
saate lugeda Eesti Raja järgmisest, 853. väljaandest –
toim.)
Peo alustuseks lauldi Aita Sibula klaverimängu saatel
Eesti Vabariigi hümni ja seejärel võttis sõna EÜSLi
esimees Maie Kisis-Vainumäe, kelle initsiatiivil EÜSLi
sügispidu Eesti Raja sünnipäeva auks korraldati.
Ta avaldas heameelt, et eestlased on üle Saksamaa
ja ka naabrusest kohale sõitnud ja avaldavad nõnda
Eesti Rajale ja selle püsimisele paberajalehtedele
keerulisel ajal toetust.
Oma toetuse ja sünnipäevaõnnitlused Eesti Rajale olid
teele pannud ka mitmed EÜSLi häälekandja
"väiksemad vennad", nagu end ise tituleeriti, –
veebileht Estonian World Review, Inglismaa eestlaste
leht Eesti Hääl. Järgmisena said sõna piiskop Tiit
Salumäe ja E.E.L.K. Saksamaa praostkonna õpetaja
Michael Schümers. Piiskop Salumäe rääkis, et
eestlased on aegade jooksul pidanud omavahelist
suhtlemist ja ühendust väga tähtsaks ning ta avaldas
lootust, et Eesti Rada suudab edaspidigi olla selleks
sillaks, mis eestlasi üle suure Saksamaa ühendada ja
kokku viia aitab.
Ilus seos, mis piiskop oma sõnavõtus meelde tuletas,
oli tähelepanu juhtimine Eestile kui Maarjamaale.
(Tänavu möödub 800 aastat Eestimaa pühendamisest
Neitsi Maarjale, mida esimest korda kinnitas paavst
Innocentius III 800 aastat tagasi Roomas ja mis on
olnud üks varasemaid pühendamisi katoliku kiriku
ajaloos.) Piiskop kõneles: "Sellest, et eestlased
õppisid enne Neitsi Maarjat tundma kui Kristust,
kõnelevad meie lipuvärvid: ühendus taeva, maa ja

igaviku vahel." Need sõnad panid sobisid väga hästi
sellele läbinisti Eesti üritusele ning panid nii mõnegi
silmapaari heldimusega meie sinimustvalget kiikama,
saama kindlust ja tuge neist värvidest.
Enne peo kultuuriprogrammi sai sõna Eesti Raja
toimetaja Karin Aanja, kellel ka omamoodi väike juubel
seekord pidada: ta toimetab ajalehte 10. aastat ja just
nüüd sai selja taha 55. numbri koostamine. Oma
sõnavõtus ei keskendunud ta mitte statistikale ega
lehe ajaloole, millega huvilised saavad tutvuda Eesti
Raja eelmise toimetaja Urmas Paidre artiklist "60
aastat Eesti Raja esimese numbri ilmumisest", mis on
kättesaadav näiteks EÜSLi kodulehel, vaid pigem lehe
ja väliseestluse kaardistamisele praeguses maailmas.
Karin Aanja leidis, et eesmärgid, miks lehte 70 aastat
tagasi tegema hakati ja miks seda praegu tehakse,
pole kuigivõrd muutunud. Viidates professor Perandi
sõnadele, mis trükitud esimese Eesti Raja esilehel,
tuleb ka praegustel väliseestlastel valida oma rada.
"Tänapäeval ei loe mitte riik, kus elada, vaid loeb,
kuidas elada. Kas sulanduda massi või täita ükskõik
kus kohas maailmas eestluse lassi... Ja siin seda lassi
ehk lähkrit täidetakse," rõõmustas Aanja Saksamaa
aktiivsete eestlaste üle, kes hea meelega ka lehele
oma tegemistest teada annavad. "Heaks eestlaseks
saab alles Eestist väljaspool elades," meenutas ta ühe
lehe kaaskirjutaja mõtet, mis igat uut numbrit tehes
toimetajale mõtteisse veereb. Karin Aanja avaldas
lootust, et ajaleht saab pidada ka 75. ja ka 100.
sünnipäeva, nagu Eesti riiki seda peagi teeb, ning
rõhutas ajalehe väärtust Saksamaa eestlaste ühingu
kroonikana.
Toimetaja
sõnavõtule
järgnes
meeleolukas
kultuuriprogramm, mille alustaladeks olid Saksamaa
eesti koolide tublide laste etteasted. Frankfurdi Eesti

Kooli teatritrupp esitas etüüde Andrus
Kiviräha jutustuste "Vedur tuleb appi" ja
"Presidendi kinnas" ainetel. Vahva huumori
edasikandmisega said lapsed kenasti
hakkama ja oli näha, et juhendaja Eha
Sallalt on õpitud muudki kui seda, kuidas
õigesti istuda ja astuda.
Kölni ja Müncheni Eesti koolide pisikesed
lauljad esitasid mitu eestikeelset viisi, millest
Kristiina
Ehini
sõnadele
kirjutatud
populaarne "Kauges külas" õhtu jooksul
ühislaulmise käigus veel mitu korda üles
võeti.
Alles
oma
teist
etteastet
pidav
Luksemburgist kohale sõitnud eesti naiste
punt Meloodilised Tordid Anneli Akna
juhendamisel
üllatasid
oma
professionaalsusega ning panid nii mõnegi
mõtlema, kust küll taoline harilikule
eestlasele küllaltki vähe omane energia ja
sära võetakse.
Pea
samas
koosseisus
esines
ka
naisrahvatantsurühm Laiali, juhendajaks Mari-Liis
Kivioja. Luksemburgi naistele ei jäänud alla ka Kaupo
Kitsingu juhendamisel tuule tiibadesse saanud
Hamburgi Pääsukesed, kelle eestvedamisel ka publik
jalad kõhu alt välja sai. Peoõhtut juhtis, modereeris ja
tõstis külaliste tuju laulev näitleja Meelis Sarv Pärnust.
Õhtujuht kuulutas välja ka loterii, mille õnnestumisse
andis suure panuse EASi Hamburgi esindus – võitude
laualt võis leida kodumaist käsitööd kadakapuidust
võtmehoidjatest- ehetest kuni ootud karupüksteni
välja. Loterii peaauhinna, rahapuu koos viljade ehk
200 euroga, võitsid Müncheni Eesti Kooli lapsed, kes
kindlasti selle summa abil mõne toreda ürituse
omakeskis saavad läbi viia. Sügispidu toetasid
rahaliste annetustega ka mitmed staažikad EÜSLi
liikmed. Uurida sai ka väljapanekut Eesti Raja
vanematest aastakäikudest.
Parema
söögiisu
tekitamiseks
ning
pärast
mitmekülgset einet Rootsi lauas sai öötundideni tantsu
keerutada Saksamaa rahva rõõmustamiseks juba
mitmeid kordi kohale toodud ansambli Kukerpillid
rõõmsa ja igihalja muusika saatel, mille vahele peo üks
aukülalistest, vanim peokülaline 94aastane Linda
Pärtel laulis oma kauni häälega eestlaste seas Tarmo
Pihlapi poolt kuulsaks lauldud laulu "Valgeid roose".
Üllatusvärinaid jagus õhtu jooksul veel mitmeid ja
mitmeid, millest üritusest osavõtjate abiga soovime ka
järgmises lehenumbris kirjutada.
Igal juhul sai selle toreda Saksamaa eestlasi
ühendava sügispeoga – nii meeleolukalt ja südamlikult
– ajalooline tähis Eesti Raja jaoks ajaloo kroonikatesse
püsti pandud.
ER
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TALLINN SAI DAILY TELEGRAPHIS TUNNUSTUSE
Ajaleht „Daily Telegraph” maailma kõige
ilusamate linnade leotellu mahtus ka Tallinn.
„Balti linn on pühade ajal autentne ja
maitsekas, kuid selle keskaegsed tänavad,
mis on ühed paremini säilinud Euroopas,
modernsed
kohvikud
ja
eklektilised
muuseumid on väärt külastamas igal
aastaajal” kirjutati väljaandes.
Väljaande hinnagul on raske uskuda, et riik oli
kõigest 25 aastat tagasi Nõukogude Liidu osa.
Kaunimate linnade loetellu mahtusid ka Läti
pealinn Riia ning Venemaa linnadest
Peterburi ja Moskva.

For anyone jaded by tacky Germanstyle Christmas markets in Britain, the
capital of Estonia will restore faith in
the festive marketing of mulled wine
and undefinable wooden decorations.
The Baltic city has the festive season
down to an authentic and tasteful tee,
but its medieval streets – forming one
of Europe’s best preserved old towns
– and modern cafes and eclectic
collection of museums and galleries
are worth visiting at any time of the
year. Difficult to believe that just 25
years ago it was clad in Soviet gloom.

THE LITHUAINIAN AMBASSADOR WRITES
IN THE GUARDIAN
“Mr Corbyn, Lithuania is safer with Nato”
Asta
Skaisgirytė,
the
Lithuainian military rehearses conventional and
ambassador to London says Jeremy nuclear attacks against Nato allies.
Corbyn is ignoring what she claims are
Jeremy Corbyn says nothing about this.
Moscow’s continuing imperial ambitions.
Instead he blames us for trying to defend
Sympathy for the victims of imperialism is a ourselves. Our countries were not, as he
noble sentiment. But I am puzzled that seems to believe, forced or lured into Nato
Labour’s new leader feels this so keenly as part of an American global power grab.
when Asia, Africa and Latin America are We were pounding on the door of the
concerned, but seems so unaware of the alliance, demanding to be let in, because
past, present and future of imperialism on we feared that Russia might one day
the European continent. Lithuania has in become what it is now: a threat. Those of
living memory experienced imperialism us in Nato are delighted that the alliance is
through occupation, linguistic and cultural now fully engaged in our territorial defence,
oppression, the destruction of civil society and we are delighted and grateful that
and public institutions, rape, looting, Britain is taking a leading role in this. We
deportation and mass murder. The are glad for our part to contribute to the
perpetrators of these crimes have not been security of the UK – in cyber-defence,
punished. Nor has Russia, the successor strategic communications, energy security,
state to the Soviet Union, apologised or intelligence, counter-terrorism, combatting
paid compensation. Instead it praises our organised
crime,
and
with
other
oppressors as heroes and justifies Stalin’s capabilities.
destruction of half of Europe as geopolitical
I invite Mr Corbyn to visit my country, to see
necessity.
the progress we have made since
This is not just a historical injustice; the recovering our sovereignty after the fall of
Kremlin continues to menace its former the evil empire, and the threats that we
victims – countries which it should treat face from its successor. We would
with especial sensitivity and respect. It has welcome his sympathy and support as our
invaded Ukraine and Georgia, seizing citizens try to regain the legality, liberty,
territory and creating puppet states. It dignity, security and prosperity so cruelly
wages
economic
warfare
against taken from us in the past, and which people
neighbouring countries, and runs a in the United Kingdom are so fortunate to
venomous
propaganda
campaign enjoy.
portraying them as failed, fascist and Asta Skaisgirytė
friendless.
Russia’s
fast-modernising Lithuanian ambassador

K O K A K U N S T - Stuffed Pancakes
Hiljuti ööbisime hubases
ning väga koduses Mulgi
kõrtsis
Abja
Paluojal.
Hommikusöögiks
pakuti
meile imemaitsvaid kana ja
juustuga täidetud pannkooke. See elamus tuletas
meelde
kõhtutäitvaid
‘Komm morgen wieder'
(Tule homme jälle) täidetud
pannkooke, mis maitsevad
eriti hästi jahedal sügise
õhtul.
Pancakes:
3 eggs
100 ml plain flour
300 ml milk
a pinch of salt
Filling:
1 tbsp oil
1 medium onion, chopped
450 grams minced meat
100 ml beef stock
2 Tbsp fresh parsley,
chopped
salt, black pepper

Topping:
50 grams grated cheese
Prepare thin crepe-style
pancakes (use the recipe
above or your favourite
crepe
recipe,
omitting
sugar). Whisk eggs until
broken, stir in salt and milk,
then add the flour. Fry thin
crepe-style pancakes (2
per person).
To prepare the filling, sauté
the onion in oil until golden
on a medium heat, then
add minced meat and
brown. Add the stock and
simmer until the liquid has
more or less evaporated
again (it makes for a
moister filling). Season,
add the parsley.
Place a tablespoonful or
two of filling at the centre of
each pancake, and wrap
the edges over the filling,
so you end up with a roll (or

roll's look-a-like). Place in a
oven-proof dish, sprinkle
with cheese and bake at
200C oven for 5-7 minutes
until the cheese has melted.
Serve with a fresh salad
and a sprinkling of herbs.
NB! Can be made ahead.
Keep in the fridge. Before
serving, heat in a 200C
oven for about 15 minutes,
adding the cheese after 10
minutes.
http://naminami.blogspot.co.uk/
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EDGAR SAVISAAR

Peaminister Taavi Rõivas nimetas
juhtumit
"väga
tõsiseks
julgeolekuohuks": "Eks uurimine ja
kohtupidamine
peavad
tõe
päevavalgele tooma aga selge on
see, et ainuüksi fakt, et on ainet
kahtlustuseks, on väga tõsine löök
Eesti mainele."
Tallinna linnapea kohuseid täitev
Taavi Aas ütles täna Tallinna
linnavalitsuses antud erakorralisel
pressikonverentsil, et võimalike
edasiste muudatuste tegemiseks
oodatakse ära, mis tulemusi toob
tänase
kohtuotsuse
edasikaebamine.
Kuna
Edgar
Savisaar
on
kohtumäärusega linnapea ametist
eemaldatud, siis kaovad sellega
kaasnevad hüved, seega plaanib
Keskerakond Savisaare ametiauto

rendile võtta. Oma sissetulekut
Savisaar ei kaota, sest saab
haiguslehe alusel hüvitist, lisaks
2110 euro suurust Riigikogu liikme
igakuist pensioni.
Reedel tehti Savisaarele IdaTallinna
keskhaiglas
südame
sondeerimise
ravidiagnostiline
protseduur, mis Raepressi teatel
möödus tüsistusteta. Selgus, et
Savisaare üks veresoon oli kriitiliselt
– 90 protsenti – ahenenud, mistõttu
antud südame piirkonda laiendati.
Raepress lisas, et Savisaare ravi
jätkub.
Edgar Savisaar on öelnud, et ta
kandideerib
erakonna esimehe
kohale
novembris
toimuval
kongressil ja seda soovi ta tagasi
võtnud ei ole.
allikad: Eesti press

EESTI ESITAB OSCARI-FILMIKS
ELMO NÜGANENI “1944”
Eesti esitab Ameerika Filmikunsti
Akadeemia 88. Oscarite võõrfilmi
auhinna nominendiks mängufilmi “1944”
(100 min).
Valik
tehti
eesti
täispikkade
mängufilmide hulgast, mis linastusid
esmakordselt
ajavahemikus
1.
oktoobrist 2014 kuni 30. septembrini
2015 vähemalt seitsmel järjestikusel
päeval tasulistes kommertskinodes.
Nimetatud film valiti nominendiks
ühehäälselt. Eesti Filmi Instituudi
kokkukutsutud valikukomisjonis olid
tänavu Edith Sepp, Tiina Lokk, Andres
Mänd, Tanel Toom, Siim Rohtla, Ivo Felt
ja Jaan Ruus.
Filmi tegevus hargneb 1944. aasta
sõjasündmustes Eestis, Sinimägede
lahingutest juulis kuni Sõrve sääre
vallutamiseni
Punaarmee
poolt
novembri lõpus. Sõda näidatakse nii
Saksa armees kui ka Punaväes sõdivate
eestlaste silme läbi. Filmi juhtmotiiv on
see, et Teine Maailmasõda oli
eestlastele ka vennatapusõda. Valikuid
tuleb langetada mitte ainult sõduritel,
vaid ka nende lähedastel. Ent kui süütud
tunnevad end süüdi, siis suured
süüdlased ei tunne midagi.
“1944” esilinastus 15.02.2015 ning
saavutas suurima vaatajaarvu, mida
Eesti film esimese linastusnädalaga on
kogunud - 44 879 vaatajat. 38 päeva
pärast esilinastust ületas film 100 000
vaataja piiri. Seni on Eesti filmidest üle
100 000 kinokülastaja kogunud vaid
2002. aastal esilinastunud Elmo
Nüganeni
eelmine
film
“Nimed
marmortahvlil”.
Film on valitud järgmistele festivalidele:
Let’s Cee (Austria), Cameraimage
(Poola),
Kairo
(Egiptus),
Arras
(Prantsusmaa), lisaks linastub film veel
Balti filmipäevadel Oslos (Norra) ja
Euroopa
filmide
programmis
Washington DC-s (USA).
Filmi operaatorid on Rein Kotov ja Mart
Taniel, produtsendid Kristian Taska
(Taska Film/Eesti) ja Ilkka Matila (MRP
Matila
Röhr
Productions/Soome).
Peaosades Kristjan Üksküla, Kaspar

Velberg ja Maiken Schmidt.
Eesti
produktsioonifirma
enamusraha määrab vastavalt
Oscarite reeglitele (creative
control)
filmi
eestimaisuse.
Maailmas levitab filmi Eyewell
AB (Rootsi).
“Aasta jooksul on linastunud
mitmed head eesti filmid. Žürii
arvestas filmi valiku juures
“1944” vaatajate arvu Eestis ja
rahvusvahelist levi. Filmi vastu
tuntakse
huvi
ka
PõhjaAmeerikast ja tegemist on suurte
levitajatega. Oscari võõrkeelse
filmi Eesti nominatsioon aitab
kaasa filmi levitamisele eelkõige
rahvusvahelisel turul,” lisas
Edith Sepp.
Ka eelmise aasta Eesti võõrfilmi
Oscari kandidaat “Mandariinid”
(Zaza Urushadze, 2013) valmis
rahvusvahelise
koostööna.
Esimene võõrfilmi Oscar anti
aastal 1956 Federico Fellini
filmile „Tee”. Eestist esitati
esimesena võõrfilmi Oscarile
“Need vanad armastuskirjad”
1992. aastal.
Lisaks võõrkeelsele mängufilmi
Oscari kandidaadile esitatakse
lühianimatsiooni
kategoorias
kandidaadiks
Riho
Undi
nukufilmi “Isand”, mis on
valminud Friedebert Tuglase
novelli “Popi ja Huhuu” ainetel.
“Isand”
võitis
tänavu
animafilmide festivalil Annecy’s
žürii peaauhinna, mis on
eelduseks
filmi
esitamisel
lühianimafilmi
kategooria
nominendiks.
Võõrkeelsete filmide Oscarikandidaatide esitamise tähtaeg
on
1.
oktoober.
USA
filmikadeemia komitee teatab
viie riigi nominentide valikutest
14. jaanuaril 2016. Seejärel
hääletavad
filmide
poolt
akadeemia
teenekad
ja
tegevliikmed, kes on kõiki viit

PAAVO JÄRVI PÄLVIS AUHINNA
Dirigent Paavo Järvi sai Londonis ajakirja Gramophone auhinnajagamisel
aasta artisti auhinna. Gramophone auhind on üks mainekamaid
Suurbritannias ja klassikalise muusika maailmas. 1923. asutatud ajakiri
Gramophone võttis Järvile auhinda andes arvesse ta tööd Pariisi orkestri,
Bremeni Deutsche Kammerphilharmonie ja ‘NHK Symphony Orchestra in
Japan’ dirigendina.
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SUVE LÕPUPIDU LEICESTERIS
Pühapäeval
6.
septembril
toimus
Leicesteri
Eesti
Majas
toimus
suvelõpu grill. Ilusal
õhtupooikul kogunes
rohkem
kui
30
inimest Eesti Maja
hoovi, kus Anu oli
valmistanud
väga
maitsvat
toitu
–
salateid,
sašlõkki,
vorste, kana ning
magusat.
Rahvast oli tulnud kokku Leicesteri
übruskonnast ja ka kaugemalt
–
Londonist,
Rugbyst,
Hinckleyst
ja
Nottinghamist. Rahulikus õhkkonnas oli
võimalik
suhelda
ning
jutustada
suvepuhkustest ja ka tagasi kooli ning

IN MEMORIAM - PEETER LUKSEP

tööleminekust! Suured tänud meeldiva
kokkutuleku korraldamise eest kuuluvad
Katrile ja Stuartile ning Anu ja Haraldile
Järgmised üritused Leicesteri Eesti Majas
on reklaamitud lk 6.

EESTI ÜLIKOOLID LANGESID EDETABELIS
Maailma
tunnustatuimas
ülikoolide
edetabelis QS World University Rankings
on kaks Eesti ülikooli. Aasta 2015/16
edetabelis on mõlemad kohti kaotanud.
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Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool –
pidid tänavu tunnistama väikest langust.

Tartu Ülikool langes 379 kohalt 400 kohale
ja Tallinna Tehnikaülikool langes 501.
Neljandat aastat järjest juhib edetabelit kohalt vahemiku 601-650.
Massachusettsi
Tehnoloogiainstituut Esikümnes on veel Oxfordi Ülikool (6),
(MIT). Teisel kohal on Harvardi Ülikool University College London UCL (7) ja
millele järgneb Cambridge’i ülikool.
Imperial College London (8).

8. septembril suri
Lahkus meie armas
väliseesti
Peeter Luksep
majandustegelane ja
poliitik, Isamaa ja
Leinavad sügavas kurbuses kauaaegset Rootsi
Res Publica Liidu
Eestlaste Liidu esimeest ja esindajat
(IRL) liige Peeter
Ülemaailmses Eesti Kesknõukogus
Luksep.
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu
Ta oli Eesti
pagulaste poeg, kes
sündis 29. jaanuaril 1955 Hammarbys Rootsis. Tema isa oli arst Friedrich
Luksep, kellel õnnestus II maailmasõja ajal põgeda Soome ja sealt edasi
Rootsi.
Peeter Luksep oli majandusteadlane, KREAB-i konsultatsioonifirma
asedirektor, Vin&Sprit AB asepresident, pikka aega Eesti Rahvusnõukogu
juhatuse liige (1979–1992) ja Eesti eksiilvalitsuse rahandusminister aastatel
1990–1992. Moderaatide erakonna esindajana valiti ta 1991 Rootsi
parlamenti.
Luksep oli ka üks Balti riikide iseseisvuse taastamist toetavate
Norrmalmstorgi esmaspäevamiitingute algatajaid ja juhte (1990–1991). Ta
valiti 1990. a Eesti Kongressi liikmeks, astus Isamaaliitu ning jätkas IRL-is.
Peeter Luksep oli ka REL (Rootsi Eestlaste Liit) juhatuse esimees 13 aastat
järjest kuni 2003.
1999. a pärjati Peeter Luksep Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

OSLOS AVATI MÄLESTUSTAHVEL EESTI
VABARIIGI VALITSUSELE EKSIILIS

Viimased
kolm
aastat
tähtsasse PM/EE
edetabelisse mahtunud Eesti ülikoolid –

ESTONIA LEADS THE WORLD
According to latest figures
released by the US-based
Tax Foundation, Estonia
has the most competitive
tax system in the OECD
(the
Organisation
for
Economic Co-operation and
Development).
Its top score is driven by
four positive features of its
tax code: It has a 20 per
cent tax rate on corporate
income that is only applied
to distributed profits; It has a
flat 20 per cent tax on
individual income that does
not apply to personal
dividend
income;
Its
property tax applies only to

the value of land rather than
taxing the value of real
property or capital; It has a
territorial tax system that
exempts 100 per cent of the
foreign profits earned by
domestic corporations from
domestic taxation, with few
restrictions.
The Index measures the
degree to which the OECD
countries’
tax
systems
promote competitiveness
through low tax burdens on
business investment and
neutrality through a wellstructured tax code. It
considers more than forty
variables
across
five

categories: corporate taxes,
consumption
taxes,
property taxes, individual
taxes and international tax
rules. 34 countries were
measured
in
these
categories. Estonia led in
Corporation Tax, property
taxes and were second in
individual taxation but only
17th in International tax
rules.
The top 5:
1. Estonia
100.0
2. New Zealand 91.8
3. Switzerland
84.9
4. Sweden
83.2
5. Netherlands 82.0
Estonian World

Austraalia politsei tabas üheksa eestlasest krediitkaardipetist
Lõuna-Austraalia
politsei
tabas
septembrikuus kahe päeva jooksul üheksa
eestlasest meest, keda kahtlustatakse
võltsitud ja varastatud krediitkaartide
kasutamises.
Uurimine algas, kui politseile saabusid
teated,
et
Põhja-Adelaide'i
linnas
Melbourne’i tänaval asuvas hotellis on
kasutatud ööbimise eest tasumisel
varastatud krediitkaarti, kirjutas LõunaAustraalia politsei oma kodulehel.

esemeid: elektroonikat, mobiiltelefone ja
sularaha. Toas olnud neli meest peeti kinni
ja uurimise tulemusel peeti järgmisel
päeval kinni veel viis meest.
Politsei kahtlustab, et mehed kasutasid
võltsitud või varastatud krediitkaarte
hotellitubade
eest
maksmiseks
ja
internetist kauba tellimiseks, mis hiljem
sularaha vastu maha müüdi.

Vahi alla võetud mehed olid vanuses 18–
32, kohus keeldus neid kautsjoni vastu
Politsei otsis läbi toa, kus viibis neli meest, vabastamast.
ning leidis hulga arvatavalt varastatud www.DELFI.ee

SPORT
Tennis
USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel
kaheksandikfinaali jõudnud 19-aastane
Anett Kontaveit tegi maailma top150
seas suurima tõusu, kerkides edetabelis
koguni 56 koha võrra.
Karjääri jooksul esimest korda US
Openil läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse
pääsenud ja seal järjest kolm esisaja
mängijat
alistanud
ning
kaheksandikfinaali jõudnud Kontaveit
tõusis uues tabelis 96. positsioonile, mis
teeb temast ka uue Eesti esireketi.

Senine esinumber Kaia Kanepi loovutas
32 kohta ja langes 121. tabelireale.
Sõudmine
Prantsusmaal Aiguebelette'is toimuvatel
sõudmise
maailmameistrivõistlustel
teenis Eesti paarisaeruline neljapaat
pronksmedali.
Andrei Jämsa, Allar Raja, Tõnu
Endrekson ja Kaspar Taimsoo läbisid
2000
meetrit
ajaga
5.56,34.
Maailmameistriks krooniti sakslased
5.53,22 ning hõbeda austraallased
5.54,75-ga.
Eestile
järgnesid

Vabariigi Valitsus eksiilis liikmed Oslos,13. või 14.1.1953.
Ees vaskult: Johannes Sikkar, August Rei, Aleksander Warma. Taga: Mihkel
Truusööt, Tõnis Kint, Heinrich Mark.
Eesti Riigiarhiiv

2. oktoobril avati Oslos
mälestustahvel hoonel, kus 12.
jaanuaril 1953 nimetati ametisse
Eesti Vabariigi valitsus eksiilis. Kuna
Rootsis oli pagulaste poliitiline
tegevus keelatud, siis kogunesid
valitsuse eksiilis liikmed Oslos.
Valitsuse eksiilis peaminister
presidendi ülesannetes August Rei
nimetas tol ajal Møllergata 26
asunud misjonihotellis Ansgar
ametisse viieliikmelise valitsuse, kus
iga minister täitis kaht ametikohta:
Johannes Sikkar – peaministri
asetäitja ja siseminister;
Gustav Suits – haridusminister ja
sotsiaalministri kohusetäitja;
Mihkel Truusööt – majandusminister
ja teedeministri kohusetäitja;
Tõnis Kint – põllutööminister ja
sõjaministri kohusetäitja;

Suurbritannia 5.57,82, Šveits 5.58,26 ja
Leedu 5.58,65-ga.
Eesti meeskond tagas sellega koha
tuleva aasta Rio olümpiale. ERR
Kergejõustik
42aastane
veteran
kettaheitja
Aleksander Tammert viskas taas üle 60
meetri.
Olümpiapronks Tammert võitis 1.
oktoobril toimunud Audentese SK
kettaheitevõistluse tulemusega 60.93.
Ühtlasi on tegemist 21. järjestikuse

Aleksander Warma – välisminister ja
kohtuministri kohusetäitja.
Riigisekretäriks nimetati Heinrich
Mark. Vabariigi valitsuse eksiilis
ametisse astumise koha järgi hakati
seda nimetama ka Oslo valitsuseks.
Praegu tegutseb Oslos Møllergata
26 Comfort Xpress Hotel.
Pidades silmas valitsuse eksiilis
tähtsust Eesti Vabariigi õigusliku
järjepidevuse hoidmisel, avati tahvel
Eesti Vabariigi Riigikantselei,
Välisministeeriumi, Eesti
Suursaatkonna Oslos ja Eesti
Muinsuskaitse Seltsi poolt koostöös
Norra-Eesti Ühingu (Norsk-estisk
forening), Norra suursaatkonnaga
Tallinnas ning Comfort Xpress
Hotel´iga.
Peep Pillak

aastaga, kui Tammerti kettakaared on
olnud pikemad kui 60 meetrit. Teise
koha sai Märt Israel tulemusega 60.66
Maadlus
USA-s
Las
Vegases
toimunud
maailmameistrivõistlustel
saavutas
naiste maadluses pronksmedali alla
75kg kategoorias Epp Mäe. Lisaks MM-i
pronksile in Epp Mäe tänavu tulnud ka
U-23 EM-il hõbedale. Medalivõiduga
täitis Mäe ka Rio de Jaineiro
olümpianormi.
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LEICESTERI EESTI MAJA

Lahkus meie kauaaegne sõber

366 Fosse Road North, LE3 5RS. Tel: 0116 251 6727
eestimaja@gmail.com

MARI TOOMSALU

Maja aastapäev - laupäeval 17. oktoober

Mälestavad

algusega kell 18:00
Toimuvad ka kommitee liikmete valimised.

Lya
Heidi perkonnaga

Mardi - Kadripäev - reedel 13. november
Mälestusteohtu - 21. novembril kell 18.00.
Näitame Eesti filmi "1944" ja pakume hernesuppi.

Jõulupidu - 12. detsembril (sissepääs £15)
Kõik on teretulnud ja võtke sõbrad ka kaasa!

†

Baaris müügil erinevad Eesti joogid: Saku originaal,
Saku kuld, Vana Tallinn, Viru Valge.

Meie kauaaegset sõpra

MARI TOOMSALU’T
JUMALATEENISTUS
Uus EELK peapiiskop Urmas Viilmaa peab
eestikeelset jumalateenistust rootsi luterlikus kirikus
Londonis.
laupäeval 24. oktoobril kell 14.00
6-11 Harcourt Street, Marylebone, W1H 4AG.
(metroo: Edgware Road)
Laulab Londoni Eesti Seltsi segakoor.
Pärast teenistust kohvilaud ja koosviibimine, kus saab
kohtuda peapiiskopiga.

IES TULEVIKU PEAKOOSOLEK
laupäeval 14. novembril - kell 14:30
Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF
Info: kristysheldon@hotmail.com

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Võimalus saata pakke sugulastele ja sõpradele
jõuludeks! Pakke võetakse vastu Reedel, 27. novembril kell 10:00-12:00 - Bradfordi
Eesti Kodus, 8 Clifton Villas, Bradford, BD8 7BY
Laupäeval, 28. novembril kell 10:00-12:00 Leicesteri Eesti Majas, 366 Fosse Road North, LE3 5RS
Kes on Londonist paki saatmisest huvitatud palun
helistada ehk saata SMS või e-meil Valli Kallasele
+3725041783; valentina@maarioko.ee

NOTTINGHAMI EESTLASTE
JÕULUPIDU
Pühapäeval 13. detsembril uksed avatud kell 12.00
Lühike eeskava algab kell 12:30.
Loterii, jõuluvana ja einelaud.
Eestlased ja eesti sõbrad olete kõik teretulnud!
Bring your friends along - everyone welcome!
Nottingham Ukrainian House Social Club, Claremont
Road, Nottingham. NG5 1BH

EESTI ABISTAMISE KOMITEE
LÕUNAD LONDONIS
Haiguse tõttu jäävad ära oktoobri- ja novembrikuu
lõunad.
Jõululõuna toimub 13. detsembril Londoni Eesti
Majas, 18 Chepstow Villas, W11 2RB.

BRADFORDI EESTI KODU
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221
T rad i t si oon i l i n e J õu l u p i d u
laupäeval 19. detsembril algusega kell 16.00.
Jõuluvana toob kingitusi ja kommikotte lastele
Eesti Kodu baar on avatud: E: 20:00-24:00;
K: 11:45-14:15 ja 18:00-24:00; R: 18:00-24:00;
L: 12:00-14:00 ja 17:00-24:00; P: 13:00-23:00.
Müügil: Saku õlud, Kiss, Viru Valge jt eesti joogid

mälestavad kurbuses

Aili, Anu ja Alar perega
Leinateated teistest eesti ajalehtedest

“Young Baltic Talent” Concert
Sunday 18th October, 2.30 for 3.00 pm
Royal Academy of Music, David Josefowitz
Recital Hall, Marylebone Road, NW1 5HT
Featuring Heldur Põlder (tenor), Sten
Heinoja (pianist) and young Lithuanian
and Latvian musicians from London’s
premier music schools.
Entry: £10; concessions £5; under-16s free
Organiser: The Baltic Council in GB.
The Baltic Stars Ensemble - Marike
Kruup (violin) Kristiina Rokashevich (piano)
Andrejs Osokins (piano); and other
musicians play music by Arvo Pärt,
Peteris Plakidis and Jonas Tamulionis.
Thursday, 26th November at 7.30 pm
St Lawrence Jewry, Guildhall Yard,
Gresham Street, London EC2V 5AA
Tickets: £15; concessions £12.
eventbrite.co.uk/event/17616552583.
Organisers: The City Music Society/ the
Baltic Music Society.

“TANGERINES”
The Estonian Oscar nomination 2014
OCTOBER
9 Savoy cinema, Heaton Moor, Manchester
13 & 15 MAC, Birmingham
16 – 22 Ipswich Film Theatre
20 – 21 Chichester Cinema at New Park
23 – 29 Plymouth Arts Centre
23 – 30 Ultimate Picture Palace, Oxford
23 - 25,27 Eden Court, Inverness
27 – 28 Penarth Pier Pavilion
28
Errol Flynn Filmhouse, Northampton
NOVEMBER
2
Taliesin Arts Centre, Swansea
3
Leighton Buzzard Theatre
4
Roses Theatre, Tewkesbury
5 & 6 Ludlow Assembly Rooms
7 & 11 Pomegranate Theatre, Chesterfield
10
Stoke Film Theatre, Stoke on Trent
10-11 Clwyd Theatr Cymru, Mold
25
Plough Arts Centre, Great Torrington
26
No. 6 Cinema, Portsmouth

Eesti Elu (Kanada)
Raoul Sepp *15.08.29 Tallinnas;
† 11.08.15 (T)
Lya Sermat (Einer) *09.07.26
Tallinnas; † 18.08.15 (T)
Margot Nortmaa (Isberg) *28.11.32
Kiideva külas; † 15.08.15 (T)
Vanda Kabal (Mathiesen) *18.08.25
Eestis; † 19.08.15 (T)
Verner Migur *29.01.18 Lohusalus;
† 31.08.15 (T)
Endel Tigane *22.04.21 Elvas;
† 08.09.15 Parry Sound’is
Anita Timmelmann *21.03.20
Virumaal; † 09.09.15 (T)
Leida Tomingas (Kaskme) *11.04.25
Haras; † 1.09.15 Niagara Falls’is
Kalev Lillak *21.05.22 Suure-Jaanis;
† 8.09.15 Vancouveris
(T) - Torontos
Vaba Eesti Sõna (USA)
Ede Männik *18.05.21; † 9.08.15
Evald Rink *23.07.16 Undla vallas;
† 14.08.15 Marylandis
Leida Pärt (Lilleleht) *23.12.30
Vana-Vändras; † 5.08.15
Pennslyvanias

Meinhard Jõks *04.02.25 Tallinnas;
† 13.08.15 New Yorgis
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Urve Miller (Tarning) *11.08.30
Tallinnas; † 26.07.15 Stockholmis
Silvia Pärt (Kurist) *3.12.25
Hiiumaal; † 5.08.15 Uppsalas
Aime Walter *17.04.28 Tartus;
† 20.08.15 Stockholmis
Helgi Ignats *06.05.24 Olustveres;
† 22.08.15 Huddinges
Roland Ruukholm *21.02.27
Pärispeal; † 1.09.15 Örebros
Maret Ainsaar Östling *18.11.34
Kuressaares; † 1.09.15 Göteborgis
Ants Koolman *28.11.27 Rakveres;
† 3.09.15 Grabos
Meie Kodu (Austraalias)
Karl Seksel *02.06.21 Tartus;
† 02.08.15 Sydneys
Elmar Saarepere *03.08.14 Saare
vallas; † 07.08.15 Thirlmeres
Mai Semmelweis (Ruus) *01.05.30
Tallinnas; † 11.08.15 Sydneys
Johannes Virm *18.08.25 Võrumaal;
† 02.08.15 Pictonis
Ell Valdmäe (Steinfeldt) *10.09.20
Lehtses; † 03.09.15 Thirlmeres

If you travelling to Estonia this winter 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 - ESTONIAN NEWS
Publisher - Association of Estonians in Great Britain
Toimetus - Reet Järvik ja Toomas Ojasoo;
13. okt Ede Stevenson
19. okt 1921 Naan Põld
30. okt 1989 Väino Pärtel
Tähtpäevad
Korrektuur - Tiina Kõiv. Esindajad: Lydia Järvik
15. okt Aleksander Saaremäe 21. okt 1912 Salme Ekbaum (IEÜ esimees 1968-1982)
22. okt 1865 Estonia Seltsi
(Bradfordis), Ida Lemsalu (Londonis)
5. nov 1960 August Gailit
asutamine
24. okt Malle Toom
22. okt 1865 Kristjan Raud
Tellimis
aastaks:
£20; Välismaale £27; Eestisse: £20.
9. nov 1956 Aino Kallas
2. nov
Hingedepäev
5. nov
Eino Ilmari
22. okt 1878 Jaan Lattik
Leinakuulutused
- £2.50 cm veerul (miinimum £12);
9. nov 1942 Ants Laikmaa
9. nov 1947 Inglismaa
10. nov Reet Kromel
22. okt 1893 Ernst Öpik
Ühisleinakuulutus
- £4.00 isik; £5 perekond.
Eestlaste Ühingu asutamine 11. nov Heino Laanest
Mälestame Inglismaal
25. okt 1868 Oskar Kallas
Tšeki saajaks märkige “Estonian News”,
10. nov
Mardipäev
lahkunuid
14. nov Aleksander Jakobson 1. nov 1926 Olaf Kopvillem
4 Briar Gate, Long Eaton, Nottingham. NG10 4BL.
16.
okt
2006
Albert Miilmaa
11. nov 1918 I maailmasõja lõpp
4. nov 1912 Väino Pärtel
Sündinud
Tel: 0115 877 6877 e-mail: info@eestihaal.co.uk
Eesti Hääl soovib
11. okt 1894 Julius Kuperjanov 10. nov 1913 Gert Helbemäe (Bradfordi Eesti Kodu esimees)
Vaated Eesti Hääles avaldatud artikleis
23. okt 2000 Helmut Heinastu
sünnipäeva lastele õnne 15. okt 1864 Anna Haava
Surnud
ei tarvitse alati ühtuda toimetuse seisukohtadega. Iga
(IEÜ esimees 1982-1994)
7. okt Verner Vahter
15. okt 1923 Hans Moks
11. okt 2011 Hans Moks
artikli eest vastutab allakirjutanu. Toimetaja võib teha
26. okt 2002 Voldemar Kiik
8. okt Heikki Lomp
16. okt 1912 Karl Ristikivi
21. okt 1870 Joh. Kõpp
muudatusi ilma autori loata.
1.
nov
2009
Heino
Läänemägi
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