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EESTI PEAMINISTER PETERBURIS
Peaminister Jüri Ratas ning riigisekretär Heiki
Loot võtsid koos kohalike eestlastega
laupäeval 8. aprillil Peterburi Jaani kirikus osa
tänujumalateenistusest ja kontserdist, millega
tähistati 100 aasta möödumist eestlaste
meeleavaldusest autonoomia toetuseks.
Kirikus avatati mälestustahvel 100 aasta
taguse
meeleavalduse
meenutamiseks.
Üritus toimus Eesti Vabariik 100 tähistamise
raames.
8. aprillil möödus 100 aastat päevast, mil 40
tuhat
eestlast
osalesid
Petrogradis
meeleavaldusel,
millega
nõuti
Eestile
omavalitsusliku autonoomia andmist. Nende
hulgas oli hinnanguliselt 12-15 tuhat relvis
sõjaväelast – tulevases Vabadussõjas meie
iseseisvuse eest võidelnud Eesti kaitseväe
seeme. Eestlased alustasid meeleavaldusega

Jaani kiriku juures ja võtsid suuna Tauria
palee juurde, kus asus ajutine valitsus. Ülevas
meeleolus, sini-must-valgete lippude lehvides,
laulukooride ja orkestritega liiguti Tauria palee
ette. (tekib paralleel laulupeorongkäiguga).
Neli päeva pärast meeleavaldust kinnitas
ajutine valitsus Eestile autonoomia andmise
seaduse.
Autonoomiaseaduse
kohaselt
ühendati Liivimaa kubermangu põhjaosa
Eestimaa kubermanguga. Tekkis Eesti
rahvuskubermang!
Peaminister Jüri Ratas oma kõnes Jaani
kirikus meenutas veel, et Peterburi on olnud
eestlastele „lootuste linn“. Nõnda on
pealkirjastanud
Peterburi
eestlastest
monograafia kirjutanud ajaloodoktor Raimo
Pullat. Ja see kujund peab paika.
19. sajandi keskpaigast
alates
siirduti
Eestist
Peterburi,
toonase
impeeriumi pealinna, töö ning
hariduse järele. Tegemist oli
eestlaste
jaoks
lähima
tõmbekeskusega, mis asus
meie asualadest mõnesaja
versta kaugusel.
Juba alates 1713. aastast
Tallinna
Peterburiga
ühendanud
niinimetatud
Voka - Narva maantee, aga
ka Peterburi – Narva – Riia

MARKO MIHKELSON JA HANNES HANSO
KÜLASTASID ÜHENDKUNINGRIIKI
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso viibisid koos Läti ja Leedu
kolleegidega Londonis, et arutada julgeolekuolukorda
Euroopas ning välispoliitilist ja kaitsekoostööd pärast
Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust.
Visiidiga samal ajal, kolmapäeval 29. märtsil, andis Briti
valitsus sisse ametliku avalduse rakendada Euroopa Liidu
asutamislepingu artiklit 50, et alustada liidust lahkumise
protsessi.
„Lahkumisläbirääkimised algavad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal,“ ütles Mihkelson. „Eesistujana oleme
erapooletud ja püüame läbi rääkida kõigi 27 liikmesriigi huve
kaitstes.“ Tema sõnul on Eesti esmane huvi säilitada
Ühendkuningriigis elavate ja töötavate Eesti kodanike ja seal
tegutsevate Eesti ettevõtete senised õigused. Ta väljendas
lootust, et lahkumisläbirääkimised viivad kokkuleppeni, mis
sobib Euroopale ja Ühendkuningriigile, aga ka NATO
liitlastele.
Riigikaitsekomisjoni esimehe Hanso sõnul on Ühendkuningriik
Euroopa julgeoleku tugev alustala ja kõigi huvides on, et
kaitse- ja julgeolekualane koostöö jätkuks ka pärast Brexitit.
„Ühendkuningriik on üks meie olulisemaid partnereid, kellega
meid seob pikaajaline liitlassuhe,“ kinnitas Hanso. „Britid on
meie head ja kindlad koostööpartnerid ning liitlased ka
tulevikus.“ Hanso sõnul on nii Ühendkuningriik kui Eesti kaks
viiest NATO liikmesriigist, kes panustavad kaitsevaldkonda
SKP-st üle kahe protsenti.
Kolme Balti riigi välis- ja kaitsekomisjonide juhid kohtusid
parlamendi väliskomisjoni esimehe Crispin Blunti ja
kaitsekomisjoni esimehe Julian Lewisega. Samuti kohtuti
minister David Jonesiga ja minister Alan Duncaniga ning Briti
parlamendi Eesti, Läti ja Leedu sõprusrühmade liikmetega.
Mihkelson ja Hanso osalesid veel mõttekoja Chatham House
ümarlauas ning kohtusid Briti meedia esindajatega.
Nad külastasid ka Briti 5. jalaväepataljoni nende kodubaasis
Bulfordis, kust kaitseväelased ja lahingutehnika on tulnud
NATO lahingugrupi koosseisus Eestisse. Nad avaldasid
brittidele tänu nende panuse eest Balti regiooni julgeoleku
tagamisel.
Riigikogu pressiteenistus

postimaanteede kõrval käivitus oktoobrist
1870 Tallinn – Peterburi raudteeliiklus.
„Polnud ime,“ kirjutab ajaloolane Ea Jansen,
„kui Peeterburit naljaks nimetati kõige
suuremaks eesti linnaks, sest siin elas
tõepoolest eestlasi rohkem koos kui enne 20.
sajandi algust näiteks Tallinnas.“ Eestlaste
kogukond Petrogradis ulatus 1917. aastaks
kuuekümne tuhande inimeseni.
1917. aasta kevad oli Eesti Vabariigi sünni
eelõhtu.
Taustana
toimis
Esimese
maailmasõja väsimus ning Vene ühiskonna
käärimine, mis idandasid Eestis endaski mõtte
suuremast autonoomiast. Meie vennasrahvas
soomlased olid seda nautinud juba kaks
aastasadat.

1 Eesti 100
tähistamine
algas
Peterburis
EELK uudised
Esto 2019

2 Eesti uudised
Kindral Einseln
English
section
3 Eesti
uudised
Laste ja
noorte laager
Kokakunst

Autonoomiaks avanes võimalus Veebruarirevolutsiooni järel. 15. märtsil algasid
rahutused Tallinnas. Päev hiljem läkitasid
rahvuslikud
organisatsioonid
Venemaa
Ajutisele Valitsusele telegrammi, milles paluti
4 Eelseisvad
astuda
samme
„ajutise
valitsuskorra
üritused ja
maksmapanemiseks Eestimaal laialdase
teated
autonoomia alusel“. Eesti iseseisvusliikumise
eestvedaja Jaan Tõnisson kohtus Ajutise
Järgmine Eesti Hääl
Valitsuse peaministri vürst Lvoviga. 18. märtsil
ilmub
kinnitas
Ajutine
Valitsus
Eestimaa
kubermangukomissariks juba neli aastat
25. mail
Tallinna linnapea ametis olnud Jaan Poska.
Kaastööd ja kuulutused
palume hiljemalt
Välisministeerium, jt
15. maiks

EELK PEAPIISKOP VÕTTIS ÜLE VÄLIS-EESTI
PIISKOPKONNA JUHTIMISE
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK)
peapiiskop Urmas Viilma võttis üle EELK VälisEesti piiskopkonna juhtimise kuna senine piiskop
Andres Taul siirdus alates 1. aprillist emerituuri.
Esmaspäeval, 3. aprillil Kanadas, Torontos
toimunud Välis-Eesti konsistooriumi erakorralisel
istungil osalenud peapiiskop Urmas Viilma tänas
teenekat väliseesti vaimulikku pikaajalise ustava
teenistuse eest eestlaste vaimulikul teenimisel
ning andis piiskop emeeritus Andres Taulile üle
EELK elutööpreemia.
Oma soovist pensionile siirduda teatas piiskop
Andres Taul oma 10. märtsil peapiiskop Viilmale
saadetud ametlikus kirjas. "Eelmisel suvel täitus
mul 80 eluaastat ja uskusin endas olevat jõudu ja
tervist EELK Välis-Eesti piiskopkonna piiskopi
ametis jätkamiseks. Viimaste kuude jooksul on
minu jõud nõrgenenud ja vanus teeb oma töö.
Seepärast soovin pikast ja õnnistusrikkast
kirikutööst eestlaste vaimulikul teenimisel jääda
väljateenitud puhkusele ning annan EELK VälisEesti piiskopkonna juhtimise ja Toronto
konsistooriumi presidendi ülesanded üle EELK
peapiiskop Urmas Viilmale", kirjutab piiskop Taul.

Kanadas, Ameerikas, Austraalias ning Euroopas
tegutsevaid eesti kogudusi ühendav EELK VälisEesti piiskopkond moodustus pärast eesti
pagulaste poolt eksiilis asutatud iseseisva Eesti
Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) ühinemist
luteri kirikuga Eestis 2010. aastal.
Kuni kirikute ühinemiseni täitis Andres Taul
E.E.L.K peapiiskopi ülesandeid eksiilkiriku
konsistooriumis Torontos. Oma pika vaimulikutee
kestel on Tartu Ülikooli audoktor Andres Taul
teeninud
vaimulikuna
eestlasi
Inglismaal,
Ameerika
Ühendriikides
ja
Kanadas.
Ühinemisjärgses EELK Välis-Eesti piiskopkonnas
tegutses piiskop Andres Taul EELK peapiiskopi
abilisena.
Piiskop emeeritus Andres Taulil ja peapiiskop
emeeritus Andres Põderil on mõlemal suured
teened kahe eesti luterlasi ühendava kiriku
ühinemise lõpule viimisel 2010. aastal. Tänu
kirikute ühinemisele on käesoleval aastal võimalik
tähistada EELK kui Eesti vaba rahvakiriku 100.
aastapäeva ülemaailmse sündmusena.
EELK Peapiiskopi kantselei / Eesti Elu
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24. märts 2017 Helsingis järgmised ülemaailmsed
eestlaste päevad algavad 27. juunil 2019
Helsingis, et sealt juba 29. juunil edasi liikuda
Tartusse ning 1. juulil Tallinnasse.
Esto2019 korraldamist arutati 24. märtsil Eesti
Suursaatkonnas Helsingis, kuhu olid kogunenud
lisaks Esto2019 Peakomitee liikmetele kohalike
eesti ühingute esindajad, aktiivsed eestlased
Soomes, kes asutasid plaanide elluviimiseks
Helsingi korralduskomitee.
Esto2019 peamine eesmärk on tuua üle maailma
laialipillutatud eesti kogukonnad taas kokku,
tugevdada globaalset eestlust, eesti meelt ja

ühtekuuluvustunnet.
Määravaks ajavalikul on üldlaulu- ja tantsupidu,
mis algab 5. juulil 2019. Seepärast algabki ESTO
nädal varem, et võtta aega aruteludeks ja
ühistegevusteks Helsingis, Tartus ja Tallinnas.
Esto2019 algus Helsingis on sümboolse
tähendusega. Soomes on suurim eesti kogukond.
Samas aga killustatud ja hapra eesti identiteediga.
Kohaliku eestlaskonna inspireerimiseks ja
toetamiseks toimubki traditsiooniline Rahvuskongress Helsingis, kus arutatakse, kuidas võõrsil
elades saab eestlaseks kasvada ja jääda ning
oma päritolu üle uhkust tunda.
Järgneb lk 2
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EELK KASSASSE LAEKUS ÜLE NELJA MILJONI EURO
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK)
teenistustel
ja
talitustel
osales
möödunud aastal 785 000 inimest, raha
laekus kiriku kassase ligi neli miljonit
eurot.
Möödunud aastal oli EELK Kodu-Eesti
167 koguduses ühtekokku 160 247 liiget.
Ristiti 1659 ja konfirmeeriti 1255 inimest,
laulatati 358 paari ja maeti 2653 inimest.
Vaimulikud külastasid hingehoidlikuks
vestluseks
või
koduse
armulaua
jagamiseks kodusid 3818 korral.
Kasvanud on laste- ja noortetöös
osalejate hulk (vastavalt 3525 ja 971),
samuti
kirikutöös
kaasa
löövate
vabatahtlike kaastööliste arv (5384
inimest). Ka väljaspool kirikut peetud

palvuste arv on selgelt kasvuteel
(möödunud aastal kokku 2840 palvust).
Korjandustest ja liikmeannetustest saadi
kogudustes tulu üle kahe miljoni euro.
Välisannetusi laekus 733 100 euro eest.
Riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt said
kogudused projekti- ja tegevustoetusi
1,5 miljoni euro eest. Koguduste
omandis oleva kinnisvara, peamiselt
muinsuskaitse all olevate ajalooliste
objektide korrashoiuks kulutati üle
kolme miljoni euro.
Saja-aastane EELK korraldas aastaga
ligi 17 000 jumalateenistust ja kaasas
oma sündmustele aastas ühtekokku ligi
785 000 inimest. Estonian World Review

NI GULI S T E KI R I KU T A GA S I NÕUD MI NE
Eesti luteri kirik loobub ilmselt Niguliste
kiriku tagasinõudmisest. See tähendab,
et riik peab maksma kirikule
kompensatsiooni. EELK peapiiskop
Urmas Viilmaa usub, et
kompensatsioonisumma osas õnnestub
kokkuleppele jõuda veel sel aastal.
Niguliste kirik on üks põhilisi seni
lahendamata omandireformi teemasid.
Tänase seisuga kuulub hoone riigile
ning seda kasutab Eesti
Kunstimuuseum. Vähemalt osa
kirikuhoonest tuleks aga seaduse järgi
EELK-le tagastada.
Tallinna linna tellitud ekpertiisi kohaselt
on Niguliste kiriku algsest hoonest
säilinud 35 protsenti.
Sellises olukorras on sisuliselt kaks
valikut – kirik ja riik jääksid mõlemad
hoone omanikeks või siis jätaks riik 35protsendilise mõttelise osa EELK-le
tagastamata ja maksaks hüvitist. 29.
märtsil arutasid EELK ja
kultuuriministeerium, kuidas see olukord
lahendada. EELK kinnitas kohtumisel, et
on valmis hoonest loobuma ja hüvitises
kokku leppima.

Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi
Sits ütles, et ta ei oska hüvitise summa
osas spekuleerida. “Kindlasti ei ole see
kümnetes miljonites eurodes," sõnas
Sits. Milline peaks olema
kompensatsioonisumma.
Kultuuriministeerium on rääkinud
poolest miljonist eurost, EELK
miljonitest eurodest. Aastal 2013 esitas
kirik ministeeriumile omapoolse
hinnangu - koguni 37 miljonit eurot. See
summa sisaldas samas ka Niguliste
kirikus olevaid kunstiteoseid.
Kuna aga vara ei kuulu omandireformi
objektide hulka, vaid selleks on ainult
hoone, ei kujune hüvitis kindlasti nii
suureks.
Kellele kuuluvad kunstiväärtused, on
omaette teema. "Kui me räägime
ekspertiisi all puudutavast summast, siis
ei ole sinna pandud kunstiväärtusi. Mis
ei tähenda seda, et valitsusega ei saaks
kokku leppida ühe summa peale,
millega meie tunnistame, et võtame
kultuuriväärtuste teema laualt maha,
aga see on edasiste läbirääkimiste
küsimus," ütles Viilma veel.
ERR/Vaba Eesti Sõna
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Esimene globaalne eestlaste kokkutulek,
hilisema nimega ESTO, toimus Torontos
aastal 1972 ning edaspidi on ESTO-d
toimunud iga nelja aasta järel. 1976
Baltimores, 1980 Stockholmis, 1984
Torontos, 1988 Melbourneis, 1992 New
Yorgis, 1996 Stockholmis-Tallinnas,
2000 Torontos, 2004 Riias, 2009
Münsteris, 2013 San Franciscos.

Esto2019 näib kujunevat tõeliselt
globaalse ja kõrgetasemelise osavõtuga
ürituseks.
See on üritus, mille raames saame
üheskoos tähistada ka Eesti riigi 100.
sünnipäeva, mis kestab teatavasti kuni
2. Veebruarini 2020.
Sirle Sööt, ESTO2019 Peakomitee
esimees. sirle.soot@sverigeesterna.se
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BRITISH AIRWAYS HAKKAS LENDAMA TALLINNA
Suurbritannia rahvuslik lennufirma British 12.55 Tallinnas maandunud British
Airways tegi teisipäeval 28. märtsil
Airwaysi sinipunavalges rüüs Airbus
esimese lennu Tallinnasse.
A321 lennukit," sõnas Pärgmäe.
Lennufirma hakkab Tallinn-London liinil
lendamist esialgse sagedusega kaks
korda nädalas - teisipäeviti ja laupäeviti.

"Usume, et sedavõrd väärika lennufirma lisandumisega suureneb
Londoni ja Tallinna vahel reisijate
British Airways viib Tallinna lennujaamast arv veelgi ning pikemas perspektiivis
võiksime loota sageduste
otse maailma ühte suuremasse,
lisandumist ning veelgi paremat
Heathrow lennujaama, kust on võimalik
ühendust Tallinna ja Londoni vahel,"
edasi lennata üle 220 sihtkohta.
lisas Pärgmäe. London on Tallinna
Tallinna Lennujaama turundusdirektori
Lennujaama reisijate jaoks üks
Eero Pärgmäe sõnul oli British Airwaysi
peamiseid sihtkohti Euroopas,
avalennu saabumine kauaoodatud
aastane reisijate arv nii otse- kui
piduhetk. "Peale pikki läbirääkimisi ning
jätkulendudega ulatub 150000
tegusat ettevalmistusperioodi oli meil
reisijani.
allikas: err
väga hea meel tervitada teisipäeval kell

ENGLISH SECTION
Baltic defence spokespersons visited London
The chairmen of the parliamentary Foreign and Defence Committees of
Estonia, Latvia and Lithuania visited their counterparts in London on March 28
and 29.
They met with Crispin Blunt, Chair of the Foreign Affairs Select Committee and
Julian Lewis, Chair of the Defence Select Committee. They had meetings with
other ministers David Jones and Alan Duncan as well as with members of the
British parliamentary friendship groups with Estonia, Latvia and Lithuania.
The Estonian Ambassador Lauri Bambus also welcomed Hannes Hanso,
Marko Mihkelson, Ojārs Kalniņš, Ainars Latkovskis, Juozas Bernatonis and
Vytautas Bakas to the Estonian Embassy.

British Airways commences flights to Tallinn
British Airways commenced flights from
Heathrow to Tallinn on Tuesday 28th
March.
Tallinn Airport CEO Eero Pärgmäe
celebrated this moment, noting that the
presence of a distinguished national
airline will increase passenger numbers
between Tallinn and London. Great
Britain and especially London is a key
destination market for both Estonian
leisure and business travellers.
The UK Embassy in Tallinn also
greeted the new route, reinforcing the
close ties between the two countries

and making it easier to do business,
share ideas and enjoy each other's
cultural heritage.
The success in attracting BA was a joint
effort by Tallinn Airport, Enterprise
Estonia, the U.K. Embassy in Tallinn
and the Estonian Embassy in London.
British Airways flights will take place
during the summer season on
Tuesdays (depart London 8:00 am. and
Tallinn 13:55 pm.) and Saturdays
(depart London 15:45 pm. and Tallinn
21:35 pm)
Source: err

ESTONIA - 100
Celebrations of the centenary of Estonian Independence started on 8th April
2017 in St.Petersburg, where in 1917 40,000 Estonians influenced the Russian
‘government’ to recognise a distinct area as ‘the governate of Estonia’. Next
year Estonia celebrates 100 years since the declaration of independence on
24th February 2018.
Eesti Hääl is interested in finding out who is the oldest Estonian in Great Britain.
Is there anyone born in 1918 or for that matter before 1923?
We aim to publish our readers’ memories of Estonia during its first period of
independence (1918 to 1940). No matter how short or long, whether in Estonian
or English, please send your memories (and your photos) to the Eesti Hääl.

SURI ENDINE KAITSEVÄE JUHATAJA KINDRAL ALEKSANDER EINSELN
16. märtsil lahkus Tallinnas esimene taasiseseisvumisjärgne Eesti kaitseväe
juhataja kindral Aleksander Einseln.
„Avaldan kaitseväe nimel kaastunnet kindral Aleksander Einselni lähedastele.
Tema panust taastatud kaitseväe ülesehitamisel on raske üle hinnata, ta tõi
oma juhtimisstiiliga kaitseväkke lääneliku suhtumise ja mõtlemise. Ta hakkas
meie ohvitsere ja allohvitsere saatma vaba maailma õppeasutustesse õppima.
See kõik valmistas meid ette liitumiseks NATOga,“ ütles kaitseväe juhataja
kindral Riho Terras. „Kindral Einseln mõistis suurepäraselt vajadust ja suunas
Eesti kaitseväelaste osalemist välisoperatsioonidel, mis on meile väga palju
tagasi andnud suhetes nii NATO liitlaste kui teiste partneritega.“
Kindral Aleksander Einseln sündis 25. oktoobril 1931 Tallinnas. Ta lahkus
koos emaga Eestist 1944. aastal Saksamaale ja elas alates 1949. aastast
Ameerika Ühendriikides. Aastatel 1951-1985 teenis ta Ühendriikide
relvajõududes ning osales Korea ja Vietnami sõjas. 1993. aastal naasis kindral
Einseln Eestisse ja teenis kaitseväe juhatajana 1993. aasta maist kuni 1995.
aasta detsembrini, mil ta läks erru. 3. detsembril 1995 omistati talle kindrali
aukraad. Enne teda oli ainuke Eesti kindrali auastmega kaitseväelane Johan
Laidoner. Ta pälvis ka Kotkaristi II klassi teenetemärgi.
31. märtsil saadeti Jaani kirikust ja kaitseväe kalmistult kaitseväeliste
austusavaldustega viimsele teekonnale taastatud kaitseväe esimene juhataja
kindral Aleksander Einseln. Kindral Einseln maetakse Washingtoni lähedal
asuvale ‚Arlington National Cemeteryˇle.
allikad
delfi/err
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EESTI UUDISED
Eestlastest on õnnelikumad nii lätlased, kui venelased
20. märtsil avaldatud maailma õnnelikkuse raporti värsketel andmetel
on Eesti õnnelikkuse poolest maailma 156 riigi seas 66. kohal.
Raporti World Happiness Report 2017 andmetel on Eestis
õnnelikkuse tase 10- punkti skaalal 5,611 punkti. Eelmisel aastal oli
see 5,517 punkti, paigutades Eesti 72. kohale. Kõige õnnelikumad
inimesed elavad endiselt Norras (7,537 punkti), Taanis, Islandil,
Šveitsis ja Soomes. Eestist eespool on Venemaa (49. kohal), Poola
(46. kohal) ja Läti (54. kohal). Leedu on 69. Kohal.
"Õnnelikud riigid on need, kus valitseb tasakaal jõukuse ja sotsiaalse
kapitali vahel. Ehk riigid, kus usaldatakse valitsust ja kus puudub suur
ebavõrdsus," ütles ÜRO jätkusuutliku arengu spetsialist Jeffrey
Sachs. Uuring koosneb kuuest faktorist: sisemajanduse
kogutoodang, oodatav eluiga, vabadus, lahkus (heategevus),
sotsiaalne tugi, korruptsiooni tase valitsuses ja ettevõtluses.

Rahapesu läbi Eesti
Eesti pankade kaudu liigutati ligi 1,6 miljardit dollarit Venemaalt pärit
kuritegelikku raha, tuvastas organiseeritud kuritegevusele ja
korruptsioonile keskendunud ajakirjandusprojekt OCCRP, mille töös
osalesid Postimees ja Venemaa ajaleht Novaja Gazeta.
Ühisuurimise all oli operatsioon ”Laundromat” ehk “Pesumasin”.
“Pesumasinat” uurivale meeskonnale lekkinud kümnete tuhandete
firmanimedega dokument näitab, kuidas paari aastaga käisid
väheütlevate nimedega off-shore firmade Eesti pangaarvetelt läbi
summad, mis on võrreldavad kuuendikuga Eesti riigi
aastaeelarvest. Tervelt kolm neljandikku Eesti panku läbinud
rahavoogudest – 1,2 miljardit – pärines otse praeguseks suletud
Moldova pangast Moldindconbank.
Loo Eestisse ulatuva osa keskne tegelane on Danske Bank Eesti
filiaal, mille kontodele maandus pooleteise aastaga lõviosa rahast
ehk umbes 1,18 miljardit dollarit. Danske panga tippjuht Aivar Rehe
kaotas töökoha. VES/Postimees

Iirimaal vahistati Eesti palgamõrvar
"The Irish Sun " kirjutas, et iiri
politsei
vahistas
4.
aprillil
organiseeritud
kuritegevuse
vastase operatsiooni käigus kolm
meest. Neist üks on Eesti
palgamõrvar
Imre
Arakas,
hüüdnimega
"lihunik" ("The
Butcher"), kes saabus iirimaale, et
töötada Kinahani jõugu heaks ja
kes võis olla linnas palgamõrva
sooritamas.
Eestis sai ta kuulsaks sellega, et
põgenes
Nõukogude
ajal
Toompeal kohtust. 1990ndatel
nimetati teda kohalikus meedias
ka allilmaliidriks. Arakas lahkus
Eestist pärast seda, kui teda oli
1997. aastal kodumaja juures
tulistatud. Ükski kolmest lasust
Arakast ei tabanud. Ta kolis
Hispaaniasse Marabellasse, on
elanud ka Taanis ja Hollandis.
Aeg-ajalt ilmub ka Eestisse, kus
mängib omamoodi vahemeest
politsei ja allilma vahel.Tal on
Eestis ka hulk kinnisvara. Omal
ajal nimetati teda meedias ka
"Eesti James Bondiks".
delfi.ee
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O O T AME N O O RT E JA L AST E SU VEL AAGRI SP O N SO REI D
Kas sina saaksid suvelaagri sponsoriks hakata?
Suur arv eesti soost lapsi ja noori nii UKst,
Eestist kui ka Saksamaalt on juba
suvelaagrisse registreerinud. Paljud nendest
tulevad laagrisse juba mitmendat korda!
Lastelaager Inglismaal on hakanud viimastel
aastatel kujunema Euroopa eestlaste laste
suvelaagriks ja loodetakse, et tulevikus ühineb
laagriga veel rohkem eesti juurtega noori
teistelt Euroopa maadelt, kellel on soov kohata
teisi eesti päritoluga noori ning avastada ühist
eesti keelt ja kultuuri.
Laagri korraldajad on väga tänulikud
sponsoritele, kes viimaste aastate jooksul on
laagrit toetanud rahaliste annetustega. Koos
IEÜ ja IES Tuleviku abiga aitab selline toetus
vähemalt osaliselt laste suvelaagri ja peo
kulusid katta.

Iga väike toetus abistab meie noori ja aitab
kindlustada laagri tulevikku.
2017 on Eestis laste ja noorte kultuuriaastaks
välja kuulutatud. Noorte aasta tunnuslause on
"Mina ka!" ning märksõnad iseolemine ja
koostegutsemine. Aita ka sina meie noori eesti
kultuuriga ja teiste eesti noortega tutvuda ning
koos midagi ilusat ja kiiduväärt saavutada!
Sponsoritele pakutakse välja tasuta sissepääs
laagri lõpupeole, prii söögipilet, 5 tombola
piletit, reserveeritud istekoht ja soovi korral
ilmuvad sponsorite nimed ka peokavas.
Kui soovid suvelaagri sponsoriks hakata, palun
võta ühendust laagrijuhi, Kristy Sheldoniga,
98 Bates Lane, Helsby, Cheshire, WA6 9LJ.
tel: 01928 725058
kristysheldon@hotmail.com.

IES Tulevik kutsub teid
EESTI NOORTE JA LASTE SUVELAAGRI LÕPUPEOLE
seoses Eesti Laste ja Noorte kultuuriaastaga
Tänavuse laste ja noorte kultuuriaasta tunnuslause on “Mina ka!” ning märksõnad
iseolemine ja koostegutsemine. Tulge vaatama, mida Eesti juurtega lapsed ja noored
Saksamaalt, Suurbritanniast ja Eestist on laagrinädala jooksul koos saavutanud!
Laupäeval 12. augustil 2017 Catthorpe Manoris, LE17 6DF
Kell 13:30 - Suvelaagri koori ja rahvatantsurühma esinemine
Päevakavas ka Loterii, Ühislaulud, Müügilauad ja Näitused
Kell 19.00 kuni 23.30 - Tants ja disko eesti ja inglise muusikaga
Baar, soe söök ja suupisted kohapeal (Palume oma alkoholi mitte kaasa võtta)
Päeva pilet - £8.00; Pensionärid - £5.00. Õhtune pilet (kell 18.30 - 23.30) - £3.00
Lastele alla 16. a. tasuta
EESTLASED JA EESTI SÕBRAD - OLETE KÕIK VÄGA OODATUD JA TERETULNUD!
BRING YOUR FRIENDS ALONG - EVERYONE IS WELCOME
Info: facebook, www.tulevik-uk.org

LONDON ESTONIAN HOUSE - OPEN MEETING

An Estonian criminal Imre
Arakas, known as ‘The Butcher', An open meeting about the which has a stage and seats 80 incomers rather than those who
sought refuge here after WW2
was arrested in Dublin on 4th future of the London Estonian persons comfortably.
April during a heavily armed raid House on Sunday 26th March After a brief introduction by and their descendents.
by units of the Garda’s Drugs attracted more than 20 people. Lagle Heinla, Aili Nurk outined I was rather disappointed that
and Organised Crime Bureau. It Some were shareholders and the history of the Estonian too often the discussion
is believed that the 58-year-old other interested parties came House from its inception in focused primarily on details of
career criminal had been along to give their views and 1949.
possible future development
brought to Ireland by the thoughts.
The open discussion was lively within the existing premises,
Kinahan crime cartel to carry out Such meetings about the future and ideas were exchanged. without taking a broader view of
a series of attacks on the rival of Estonian Houses have been The initial topics included the the future. After all, the future
Hutch gang. A file is being held already in Toronto, needs and requirements of the needs to be for the benefit of
prepared for the Director of Sydney and Stockholm.
Estonian community in London those who have recently
Public Prosecutions on a For some time the House had and environs. The debate had emigrated from Estonia and not
charge to commit murder on a not been available for events to take into consideration the the older generation, which is
known individual in Northern as remedial structural works changing compostion of the rapidly declining.
Ireland.
took place in the main hall community,
which
now The AGM takes place on 30th
Toomas Ojasoo
comprises
mainly
new April.
Hailing from Tallinn, Imre is
infamous
in
his
homeland for his criminal
K O K A K U N S T - Brittide lihavõttepühasaiad Hot Cross Buns
exploits. Having spent
1 muna + 1
niiske köögiräti või kilega ning jäta
more than 10 years in a Kelmikad kuklikesed,
munakollane,
sooja kohta umbes tunniks ajaks
Soviet
prison
for millel ristimärk on
lahtiklopituna
kerkima, kuni tainamass on
offences committed in tegelikult vana Inglismaalt
pärit
traditsioon
ja
neid
100g
rosinaid
vähemalt kahekordseks muutunud.
the 1980s, on his release
saiakesi
küpsetati
1
apelsini
riivitud
koor
in 1992 the 58-year-old
Kerkinud tainasse sega rosinad,
kaneeli
became involved in a turf eelkõige lihavõttekaneel ja apelsinikoor. Sõtku kuni
Pintseldamiseks
war against the Russian pühadeks. Tegelikult on
kõik koostisained on segunenud ja
tegemist imemaitsva ja
aprikoosimoosi
mafia. The Irish Sun
jäta veekord umbes tunniks ajaks
üsna klassikalise
Lase piim kastrulis köögiräti või kile alla kerkima.
rosinakukliga, mis ka
keema ning tõsta siis Kerkinud tainas vormi jahusel
JÜRI- JA LEHEKUU
eestlastele
hästi
tuntud.
pliidilt ja sega sisse pinnal paks vorstike ning lõika
Tähtpäevad
Surnud
Veidi
eripärasemaks
teeb
või.
Jahuta umbes 15 võrdseks osaks. Rulli iga
23. aprill 1343 Jüriöö ülestõus 26. aprill 1952 Benno Hansen
Hot
Cross
Buns´id
aga
käetemperatuurini.
Sega
kuivpärm,
4. mai 1964
Karel Pusta
14. mai
Emadepäev
tainaosa
võimalikult
siledaviimistlus aprikoosi-moosiga,
suhkur ja sool jahuga ning pinnaliseks ümmarguseks palliks.
7. mai 1958
Mihkel Lüdig
Eesti Hääl soovib
mis muudab saiakesed kaunilt moodusta jahust lauale keskelt
sünnipäevalastele õnne
8. mai 1998
Johannes
Aseta küpsetusplaadile kerkima
läikivaks. Kindel lemmik pere
Kotkas
28. aprill Kalev Epro
süvendiga "kaev" kuhu keskele (kuni 1 tunniks). Samal ajal sega
(juubilar)
noorimate seas, samas leidub
14. mai 2006 piiskop Udo
kalla piima-või segu ja muna ning 75 g jahu umbes 5 sl veega, et
Petersoo
29. aprill L. Selgis
väheseid suurigi, keda jätavad munakollane.
Kui
kasutad moodustuks pasta. Kasutades
19. mai 1943 Kristjan Raud
13. mai
Virge James
külmaks värsked rosinasaiad.
presspärmi, lahusta see käesoojas tordipritsi pritsi tainast peenikese
Mälestame Inglismaal
17. mai
Adelies Beerman
väheses
vees
ning
sega joana ristid kerkinud saiadele. Võid
300 ml piima
lahkunuid
Sündinud
toatemperatuurini
jahutatud
piima
50g võid
vormida peenikesed „vorstikesed“
30. aprill 2005 prof. Uno Öpik
22. aprill 1960 Mart Laar
sisse. Sega kuni ühtlase taina ka käte vahel jahusel tööpinnal.
500g
jahu
+
ca
75g
risti
2. mai 1966
Ernst Ottan,
22. aprill 1876 Georg Lurich
moodustamiseni. Võid kasutada ka
tegemise jaoks
Meeskoor “Koit’i” juht
30. aprill 1864 Juhan Liiv
köögikombaini ning segada lihtsalt Küpseta saiu 220 kraadi juures
1 tl soola
3. mai 1990
Arnold Tonska
5. mai 1866
Ants Laikmaa
kombaini abil tainas. Sõtku kas umbes 20 minutit, kuni need on
8. mai 1971
Ernst Sarepera,
75 g suhkrut
6. mai 1979
Gerd Kanter
käte abil või köögikombaini kuldpruunid. Ahjust tulnud saiadele
Eesti Saatkonna 1-sekretär
9. mai 1880
Mihkel Lüdig
veidi õli
tainakonksu abil kuni moodustub määri aprikoosimoosi.
1939-71
10. mai 1928 Arnold Rüütel
30g presspärmi või 11g
elastne tainas. Aseta tainas kergelt Retsept ilmus 2014. aasta kevadises
Erika Pärnsalu,
12. mai 1896 Salme Pruuden 9. mai 1997
kuivpärmi
õlisesse kaussi, kata kauss kas ajakirja Toit&Trend numbris
LES esimees
12. mai 1895

Johannes Silvet
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E E L S E I S VA D Ü R I T U S E D
LONDONIS
23. aprill kell 18:00
Naisansambel "Mesi" Eestist laulab laule nagu
"Ai,Ai,Ai", "Värvilised vankrid", Stevie Wonder
"Maestro" eesti keeles Läti majas, 72 Queensborough Terrace, Bayswater, W2 3SH.
Tantsuhuvilised kogunevad 29. aprillil Trafalgar
väljakule, et tantsida eestimaised ühistantse
Rahvusvahelisel Tantsupäeval. Päeva korraldab
Londoni Eesti Seltsi rahvatantsurühm.
14. mai kell 13:00-16:00 - Emadepäev
Londoni Eesti Majas
Esinevad Eesti Kooli lapsed, Londoni Eesti
Naiskammerkoor ja Eestist on kohal ansambel
"Täna olen laps" (Astra Tikas, laps Eliisa ja kitarrist
Markus). Eriti põnev programm lastele ja lisaks
fantastiline lendava pannkoogimäng!
Söögid võtke palun kaasa. Kohapeal on ühislaud,
Eelregistreerimine: info@estoninsociety.co.uk
Sissepääs tasuta.
Organiseerijad: LES, Eesti Kool Londonis ja
Abistamise Komitee
17. juuni
Traditsiooniline üritus - Eestlaste Jaanipäev.
Kohal REE-koor ja LES Rahvatantsijad,
spordivõistlused suurtele ja väikestele. Ühised
mängud, laulud, tantsud.
„The Halfway House”, Southend Arterial Rd, West
Horndon, Brentwood CM13 3LL.
www.estoniansociety.co.uk
www.facebook.com/londonieestiselts

BRADFORDI EESTI KODU
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221
Emadepäev 14. mail - kell 15.00
Kuupäeva muudatus!! Eesti Kodu aasta
peakoosolek - laupäeval 27. mail kell 14.00
Jaanipidu 17. juunil kell 16.00
Esined bänd 'Vanaviisi' kell 19.00
Baaris müügil eesti joogid.
emailil info@eestikodu.co.uk
www.facebook.com/EestiKodu

IES TULEVIK
Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF
Seltskondlik nädalavahetus ja
12-14. mai
aastapäeva tähistamine laupäeval 13. mail
6-13. august Laste ja noorte suvelaager
Laste suvelaagri lõpupidu
12. august
Info: kristysheldon@hotmail.com

KÜÜDITAMISE AASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE
pühapäeval 11. juunil kell 14.00
St.James’s kirik, 197 Picadilly, W1J 9LL
Organiseerija: Baltic Council in Great Britain

NOTTINGHAMIS
Jaanipidu grillimine
laupäeval 24. juunil - kell 15.00
Salatid ja suupisted. Tooge kaasa liha grillimiseks.
Baar avatud. Loterii, ühislaulud.
Eestlased ja eesti sõbrad olete kõik teretulnud!
Everyone welcome!
Nottingham Ukrainian Social Club,
Claremont Road, Notts. NG5 1BH

LEICESTERI EESTI MAJA
366 Fosse Road North, LE3 5RS.
Tel: 0116 251 6727 eestimaja@gmail.com
Jaanipidu grillimine
laupäeval 17. juunil
Baaris laias valikus eesti jooke!
Olete kõik oodatud!

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Võimalus saata pakke sugulastele ja sõpradele.
Pakke võetakse vastu
Laupäeval, 27. mail kell 09:00-12:30 Bradfordi
Eesti Klubis, 8 Clifton Villas, Bradford, BD8 7BY
Pühapäeval, 28. mail kell 10:00-12:00 - Leicesteri
Eesti Majas, 366 Fosse Road North, LE3 5RS
Kes soovib pakke Eestist saata, palun Vallile
toimetada hiljemalt 22. maiks. Saada ehk SMS,
helistage +3725041783 või saatke e-meil
valentina@maarioko.ee

ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS
Kutsub teid Eesti Majja ja palub teid lahkelt
osa võtma pühapäeval
23. aprillil kell 13:00 - K e v a d l õ u n a s t
Esineb naisansambel “Mesi”
Kõik on teretulnud! Lastele on mängunurk.
Oodatud on annetused loteriiks!
Hind: £10; lastele 11-16 a. £3.50; alla 10 a. tasuta
Palun teatage oma osavõtust hiljemalt
neljapäevaks 20. aprilliks
tel: Ida Lemsalu 020 8893 3816;
email: piret@blueyonder.co.uk / mob:
07717428160
18 Chepstow Villas, W11 2RB

18. aprill 2017

†
Lahkus armas abikaasa, ema, vanaema ja
vanavanaema

VIIU REET STEPHENSON
(neuna MIHKELSON)
sünd: 09.10.1930 Tartus
surn: 04.03.2017 Saffron Walden’is, Essex
mälestavad

Tom, Michael, Alice peredega

†

JUMALATEENISTUS LONDONIS

Kauaaegset sõpra ja kaasmaalast

Rootsi luterlikus kirikus Londonis
pühapäeval 21. mail kell 15.00
Teenivad - piiskop Tiit Salumäe ja
õp Lagle Heinla
Esinevad Londoni Eesti Seltsi segakoor
ja Reet Kromel
Teenistusele järgneb kohvilaud
6-11 Harcourt Street, Marylebone, W1H 4AG.

NELLI VAHU’T

ESTONIAN CHURCH IN LONDON 70
The London Estonian Church Congregation held
its first service 70 years ago, thanks to the efforts
of the August Torma Estonian Ambassador at that
time and other London Estonians. Mr Torma
expedited the arrival of pastor Jaak Taul from the
refugee camp in Germany and he conducted the
Whitsun service on 25th May 1947.
Next month on Sunday 21st May there will be an
anniversary service at the Swedish Church in
London.
During the seventy years traditional services have
celebrated Easter, Whitsun and Chrismas as well
as Sunday services. There have also been
marriages, confirmations, baptisms and funerals.
Some readers of Eesti Hääl will remember those
events and I would ask them to come along to this
service, which will be conducted in both Estonian
and English by Bishop Tiit Salumäe from Estonia
and pastor Lagle Heinla. Please also let others
know about this important event.
There will be a display of old photographs. Any
photographs of weddings, confirmations, baptisms
etc would be welcome as would previously
usedservice sheets (they will be looked after
carefully and returned).
Virge James
For more information contact Virge Taul-James
virge.james@btinternet.com or Lagle Heinla
lagleheinla@gmail.com

sünd: 19.02.1923 Saaremaal
surn: 11.03.2017 Leicesteris

mälestavad

Lilli ja Uno
L Säägi ja pere
Malle, Uku ja Ly
Harald ja Anu
Kristy ja Peter Len, Rima ja Vytas
Teet ja Ene-ly
Edmund ja Katrin
Juhan ja Tiina
Marju ja Stephan
Kauaaegset juhatuse liiget

NELLI VAHU’T
mälestab

Leicesteri Eesti Maja juhatus ja
liikmeskond
Kauaaegset suvelaagri toetajat

NELLI VAHU’T
mälestab

I.E.S Tulevik
Endist revisjoni komisjoni liiget

NELLI VAHU’T
mälestab

Inglismaa Eestlaste Ühing

†

Leinateated teistest eesti ajalehtedest

Armast isa ja vanaisa

Eesti Elu (Kanada)
Helga Luup (Mannapsoo) *17.07.1923 Hiiumaal; †28.02.17
Torontos (T)
Rein Kori *30.11.1926 Hobulaidis; †09.03.17 Collingwoodis
Regina Toomsalu (Adler) *17.02.22 Sillamäel; †10.03.17
Hamiltonis
Valli Tamm *21.01.1917 Viljandis; †19.03.17 (T)
Andres Olvet *29.01.1948 Stockholmis; †19.03.17 (T)
Johannes Pahapill *14.01.1929 Saaremaal; 25.03.2017 (T)
Heinrich Laimets *17.05.1927 Märtnas; 23.03.2017 (T)
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Mai Sõber *12.11.1930 Pärnus; †05.03.17 Stockholmis (S)
Lembit Tomann *27.07.1926 Järva-Jaanis; †10.03.17 (S)
Miliande Pärtma *24.12.1924 Emmastes; †13.03.17 (S)
Vaba Eesti Sõna (USA)
Milla Kadaja (Kraawik) *09.09.1916 Narvas; †27.02.17
Eugene’s, Oregonis
Helle R. Mandy (Ots) *12.09.1939 Tallinnas; †13.03.17
Waynesboro, Pensylvanias
Linda Saar 03.09.1924 Võrus; 31.03.2017 New Jerseys
Linia Elmend (Kivi) *11.06.1929 Tallinnas; †25.03.17
Floridas
Enn Kõiva *04.10.1940 Karksis; †01.03.17 Connecticutis
Meie Kodu (Austraalia)
Asata Marie Saidla *25.01.1929; †11.01.17 Sydneys
Uno Polikarpus *26.02.1918; †08.03.17
Fred Ohandi *10.01.1933; †10.03.17

EDWIN (Edvin Franz) SOMMER’it
sünd: 31.01.1924 Loksas
surn: 30.03.2017 Darlingtonis
mälestavad

Marie ja Steve peredega
ja sugulased Eestis
Karl Sirgna suri 18.06.2016 Bedfordis 89.
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