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Käesoleva aasta 24.-25. aprilli nädalalõpul kogunesid
organiseeritud eestlaste esindajad vähemalt 13-st riigist
Rahvusraamatukokku, et kinnitada ÜEKN tegevuse aruandeid ja
sônastada eesmärke eelseisva aasta tegevuseks.
Sissejuhatavalt tervitas kogunenud saadikuid ja külalisi värske
kultuuriminister Indrek Saar, oma sônavôtus viisakalt kiites ja
tänades organiseeritud väliseestlasi nende aastakümneid
kestnud vabadusvôitluse ning keele ja kultuuri hoidmise eest.
Tervituseks sai sôna ka Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, kes
kutsus üles tihedamale koostööle ja kinkis ÜEKN-ile Eesti lipu.

Täiskogu koosoleku juhatajateks valiti Marju Rink-Abel USA-st ja
Aho Rebas Rootsist. Päevakorras mindi kiiresti üle
liikmesmaade tegevuste tutvustamistest kuna need olid kôikidele
osavôtjatele juba kirjalikult esitatud. Siiski väärib äramärkimist
see imponeerivalt mitmekülgne ja intensiivne eesti tegevus,
mida aastast aastasse korraldatakse liikmesriikides (Kanada,
USA, Rootsi, Soome, Venemaa, Saksamaa, Läti, Leedu, Tsehhi,
Austraalia, Inglismaa, Ukraina).
ÜEKN juhatuse tegevuse aruanne kirjeldas peamiselt info
vahendamist, üleskutset osa vôtta Eesti riigikogu valimistest,
ning artiklite kirjutamist Eesti julgeoleku teemal. Juhatus on ka
otsinud ja leidnud kvalifitseeritud kandidaadi ÜEKN tegevjuhi
kohale.
Majanduse alal oli suuremaks uudiseks, et Margot ja Herbert
Linna Fond, kust ÜEKN on jaganud üle miljoni dollari väärtuses

stipendiume eesti üliôpilastele, antakse üle New Yorgis asuvale
Eesti Üliôpilaste Toetusfondile.
Esitatud tegevuskava osas soovis koosolek näha selgemat
vahet üldiste eesmärkide ning ajaliselt ja majanduslikult piiratud
projektide vahel. Avaldati muret juba seitse aastat kestnud
ÜEKN ajaloo kirjutamise üle, millel veel pole lôppu näha,
vaatamata autori mitmekordsetele lubadustele. Kuulati ära
Okupatsioonide muuseumi muresid ja soove. Tutvustati
kohalviibivat tegevjuhi kandidaati, kellelt loodetakse m.h. ÜEKN
administratsiooni parandamist.
ÜEKN on juba paar aastat valmistanud ette oma struktuuri ja
tegevuse uuendamist. Aasta tagasi otsustati vastu vôtta uus
arengukava ja vähendada administratiivseid kulusid ja lähtudes
sellest esitas Aho Rebas revideeritud kodukorra ettepaneku,
mida arutati pôhjalikult. Lisati uusi aspekte ja anti Rebasele
ülesandeks koostada uus ettepanek, mis on täielikus kooskôlas
pôhikirjaga.
Peeter Nieländer Torontost tutvustas Eesti 100-ndal
juubeliaastal 2018 toimuva ESTO ettevalmistusi oma
kodulinnas. Teistkordselt valiti ÜEKN esimeheks Eesti
aupeakonsul Kanadas, Laas Leivat ja liikmesmaad esitasid oma
esindajad juhatusse.
Otsustati järgmine – väiksemas koosseisus – täiskogu
korraldada aasta pärast USA pealinnas Washingtonis.
Laupäeval 25. aprillil toimus ÜEKN korraldusel sümpoosium
Okupatsioonide muuseumis teemal „Pôgenemine ja pagulus“.
Pikema ülevaatliku ettekande pidas Aho Rebas ja isiklikke
mälestusi pôgenemisest lisasid Ülle Ederma ja Maie Barrow.
Näidati liigutavat Erik Soovere lühifilmi „Pôgenemine“, Marju
Rink-Abel rääkis pagulaste välisvôitlusest ja Ivi Zajedova rääkis
täissaalile pagulaste suurüritustest.
ÜEKN täiskogu päevad Tallinnas lôppesid piduliku ôhtusöögiga
Mustpeade majas, kus Pille Lill koos oma muusikafondi
hoolealustega esitasid tipptasemel laulu ja
instrumentaalmuusikat. Ônnestunud täiskogu praktiliseks
korraldajaks oli seekord Liia Urman Leedust.
Aho Rebas

Ü L E M A A I L M N E  E E S T I  K E S K N Ô U KO G U  TA L L I N NA S
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Helsingin Sanomates kirjutati, et
Eestisse kolinud soomlased
soovitavad sama teha teistelgi
rahvuskaaslastel, sest elu Eestis
on mugavam ning palgast jääb
pärast maksude mahaarvamist
rohkem kätte.
Eestis elab alaliselt 6300
soomlast, samas on Soome
kolinud hinnanguliselt kümme
korda rohkem eestlasi.
EAS’ hiljutise uuringu järgi on
Eestisse kolinud soomlastest
59% valmis soovitama Eestisse
elama asumist ka oma
rahvuskaaslastele, 37%
soovitaks võib-olla ja vaid 2% ei
soovita Eestisse kolimist.
Soomlaste rahuolu Eesti eluga
saab osaliselt selgitada ka nende
sotsiaalse staatusega: enamik
Eesti soomlastest töötab juhina
(38%) või eksperdina (28%).
Kolmandik vastanutest on
ettevõtjad ning enamik töötab IT-
või kaubandussektoris. (ÄP/EE)

Tallinnas toimus samal ajal kui ÜEKNi koosolek
kaheksas Lennart Meri konverents „Maailmakorra
piirid”, mis keskendus rahvusvahelisele julgeoleku-
olukorrale ajal, mil tähistatakse nn Helsingi lepete 40.
aastapäeva. Üritusele kogunes ligi 400 julge-
olekueksperti ja kõrget ametnikku kogu maailmast.
Konverentsil käsitleti Venemaa rahvusvahelist
käitumist ja lääne püüdu sellele vastu astuda,
idapartnerluse strateegilisi dilemmasid. Põhja-Atlandi
piirkonna uut julgeolekudünaamikat, Euroopa
intergratsiooni poliitilisi väljakutseid, jätkuvaid rahutusi
Lähis-Idas ning informatsiooni kasutamist relvana.
Mitu arutelu olid pühendatud infosõjale.
Avapaneelis osalesid Eesti Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves, Poola parlamendi spiiker ja
kauaaegne välisminister Radoslaw Sikorski, Genfi

Julgeolekupoliitika Keskuse direktor Francois
Heisbourg ning Hispaania endine välisminister Ana
de Palacio.
Üks osaleja, Briti ajakirjanik Edward Lucas, ütles
„See konverents lööb enesekriitiliste eestlaste
maailmapildi segamini. Maailma helgeimad pead,
siin, Tallinnas on arutamas seda, kuidas teid kaitsta.
Sest te olete nii olulised”.
Postimehe ajakirjanik arvas, et seda oli hea kuulda.
Konverents seadis lati tulevaste julgeoleku-
konverentside jaoks kõrgele, kirjutas Lucas.
Varemgi Eesti-sõbralike avaldustega silma paistnud
Lucas nimetas Eesti presidendi Toomas Hendrik
Ilvese kõnet üheks konverentsi kõrgpunktiks. Lucas
tsiteeris Ilvese kõne huvitavamaid lõike ja kiitis, et
endisest ajakirjanikust presidendi suur lugemus ja

sõnastamisoskus paistsid tema esinemisest välja.
ERR jt allikad

T A L L I N N A S T O I M U S  K A H E K S A S  L E N N A R T  M E R I  K O N V E R E N T S

Edward Lucas ja President Ilves - foto: Andres Putting

Foto: Toomas Ojasoo
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Kord mõtles minna üks ema,
kui lapsed magasid,
kord mõtles minna üks ema
lapseaastaisse tagasi.
(Ellen Niit, “Turteltulemine”)
Lapse-ea elevust tundsid vist kõik
lilledega kaunistatud saalis istujad,
nii need, kes oma emadele-
vanaemadele käsitöötunnis
kaardid olid meisterdanud, kui
need, kellele kaardid ulatati.
Ükskõik mitmes aasta on vastu
võtta lapse omajoonistatud lillega
kunstitöö, teeb see rõõmu – see
väike inimene mõtles just sinule ja
ainult sinule seda joonistades ja
sinna hoolikalt õnnitlust kirjutades.
Lapse õhinaga seadsid kõik emad
ka end peale aktust ühispildile –
mälestus ilusast päevast.

10. mai pealelõunal kogunesid
pered Bradfordi Eesti Kodu klubi
saali emadepäeva tähistama.
Koosolijaid oli vast poolesaja
ringis. Avasõna traditsiooniliselt
klubi esimehe Vello Vahteri poolt
ning eeskavva mahtus Põhja-
Inglismaa kooli uute ja vanemate
laste esituses õpetaja Reet Järviku
juhendamisel  katkeid Ellen Niidu

luuletusest “Turteltulemine” ning
lauluõpetaja Karin Blakeley
eestvedamisel selgeks õpitud kaks
laulu emadele. Päeva pidulik osa
lõppes ühislauluga “Ema süda”.
Nagu alati, oli Jacqui Vahter
katnud imelise peolaua
eestipäraste võileibade-
kookidega.
Kohaletulnud külalised Eestist

kiitsid perenaiste
valmistatud lauda ning
meeldivat peo-
meeleolu. Suur tänu
Bradfordi klubile, kes
igal aastal Eesti emasid
meeles peab ning
õpetajatele, kes lastele

la
ul

E M A D E P Ä E V  B R A D F O R D I S

Kaheosaline, pea kolm tundi kestev
kontsert tutvustas ülevaatlikult Eesti
laulupidude ajalugu rahvusliku
ärkamise ajast 19. sajandi teisel poolel
(vennad Kunileid ja Saebelmann) kuni
laulva revolutsioonini (René Eespere,
Alo Mattiisen). Kava teine pool
keskendus rohkem kaasaegsemale
repertuaarile (Olav Ehala, Pärt
Uusberg, Tõnu Kõrvits), ei puudunud
ka rahvalauluseaded, džäss ja
popmuusika.
Tosinast Euroopa riigist kokku tulnud
lauljatest sai kokku 140-liikmeline
koor, meeshäältega toetas Haaslava

Meeskoor Tartumaalt ning nende
topeltkvartett “Väike punt”. Ühendkoori
dirigeerisid Kalev Lindal Eestist, Elo
Tammsalu-Schmitz Saksamaalt ja
Silver Lumi Soomest, klaveril saatis
Aita Sibul Saksamaalt.
Hilversumis tegutsev kammerkoor
“Pur sang” esitas Veljo Tormise tsükli
“Ingerimaa õhtud”. See pole
hollandlaste repertuaaris kaugeltki
esimene eesti autori teos, sest dirigent
Paul de Boer on tulihingeline Eesti ja
Baltimaade muusika austaja ning üks
esimesi Veljo Tormise tõlgendajaid ja
esitajaid Hollandis. Küsimuse peale,
kuidas nad küll ingeri keelt nii
mängleva kergusega laulda suudavad,
vastasid lauljad lava taga ühest suust:

“Ega see pole eesti keel, see on ju
palju lihtsam!”. Tõestuseks kohalikele,
et Tormist on siiski võimalik ka eesti
(murde)keeles laulda, kandis kaks
näidet ette Luksemburgi eesti naiste
vokaalansambel “Meloodilised tordid”.
Haaslava Meeskoor esitas
mahedakõlaliselt Eesti meeskoori-
klassikat (Aleksander Läte, Gustav
Ernesaks). Meeskoori topeltkvarteti
laulud – mullune suurim etnopopihitt,
“Kauges külas” ansamblilt Curly
Strings (muusika autor on muuseas
dirigent Kalev Lindali tütar Eva Talsi!)
ja lastelauluklassikasse kuuluv

“Karulaane jenka”
– panid neidude ja
naiste südamed
põksuma ning
meeste jalad
tatsuma.
Kontserdi pealkiri
"Kõlavöö" sündis
korraldajanaiste
ühise
mõttevahetuse
tulemusena ja sai
mänguliselt
mitmetähenduslik.
Esiteks on see
arhailises

kudumistehnikas kootud rõivaese, mis
tänaseni mitme kihelkonna rahvariiete
juures aukohal ning mida ka kontserdil
näha sai. Kirjutades sõna lahku teisest
kohast, saame aga sõnapaari “kõlav
öö”. Eesmärk leida sõna, mis oma
täpitähtede ja kõlavusega teeks selle
lugemise kohalikele piisavalt raskeks
ja naljakaks, samas aga oleks lihtne ja
lööv, ärataks huvi ja tähelelepanu,
õnnestus. Loomulikult sai üsna ruttu
kohalikuks ekvivalendiks “kolavoo”.
Laupäevases päikesepaiselises
Amsterdamis jagus Eesti rahvariiete
sillerdavaid värve nii trammi, bussi kui
jalgrattale, iga kohalik
vaatamisväärsus sai koos Eesti

värvidega jäädvustatud, samuti ei
peetud paljuks mõnele jaapanlaste või
ameeriklaste turistigrupile poseerida.
Ka kiriku juures tuldi spontaanselt
pileteid küsima – kontsert läks
täismajale. Suur hulk naislauljaid sõitis
jalgratastel rahvarõivais läbi linna
kontserdile ja tagasi, laul jätkus ka
pärast kontserti tänavail ja trammis –
täpselt nagu päris laulupeol.
Euroopa Eestlaste Koor, Haaslava
Meeskoor ja Hollandi sõbrad ei pea
häbenema, sest kontsert õnnestus
suurepäraselt. Laulupidude avalugu,
Mihkel Lüdig “Koit” oma võimsa
lainetusega kerkis kõrgele
kontserdisaali lae alla ja maagiline,
hollandlasi väga sügavalt puudutav
ühislaulmise ja de singende revolutie
vaim hoidis muusika väge viimaste
akordideni. “Ärkamise aeg” ja “Ta
lendab mesipuu poole” esitati koos
kohalike lauljatega, kaasa laulsid
pereliikmed. Publik tänas tormilise
aplausiga püsti seistes. Lauljaid ja
dirigente tänati ka isiklikult, korduvalt
kõlasid sõnad “võimas”, “imeline",
“nauding” jne.
Armastus oma keele, kultuuri ja
muusika vastu teeb imesid.
Kaire van der Toorn-Guthan
Anneli Aken.
Euroopa Eestlaste Koor.
www.eestikoor.eu

Inglismaalt osalesid Astrid Edwards,
Karin Blakeley, Reet Järvik ja Monika
Rohtla (pildilt puudub)

E E S T I  L A U L U  V Ä G I  A M S T E R D A M I S
Eesti muusika-aasta sõnum jõudis eelmisel nädalalõpul Hollandisse – 2. mai õhtul kõlas
Amsterdamis eestikeelne laul. Euroopa Eestlaste Koor, Haaslava Meeskoor, Hollandi

kammerkoor “Pur sang” ja Hollandi Eestlaste Koor esitasid Amsterdami südames asuvas
maalil ises Amsteli kirikus mitmekesise valiku Eesti koorimuusikast.

Foto: Maarten Laupman

Fotod: Toomas Ojasoo

E M A D E P Ä E V  L O N D O N I S

Ema, kallis, ema
teeb minule head.
Vaga ilus on tema,
armastan ma teda.

Foto: Piret Randam

V Ä LI S M A A LE  LA HKUNUD
E E S T LA S T E  KÜS I T LUS

Ajavahemikul 1. detsemberist 2014 kuni 31. märtsini 2015
aastal viis EKRE läbi fookusgrupi uuringu välismaale tööle
ja elama siirdunud inimeste hulgas. Uuringu läbiviimist
juhtis sotsioloog Urmas Espenberg. Teda abistasid Timo
Kalaus ning EKRE Soome osakond. Uuring oli avalik ja
selleks kasutati ankeedi edastamist ja vastuste kogumist
interneti, e-posti ja Facebooki portaalide kaudu. Uuringu
läbiviimist abistas infoga Soomes asuv kohalik eestlaste

raadiojaam „FinEst“ raadio.
Kokku vastas uuringule 90 inimest. Neist 60
olid naised ja 30 mehed. Kõige rohkem
vastajaid oli Soomest 33, edasi Skandinaavia
maadest (Rootsi, Norra, Taani) 18,
Suurbritanniast ja Iirimaalt vastas 15 inimest,
Saksamaalt 9, USAst 6 ja mujalt 9 inimest.
Välismaale lahkunute varasem elukoht oli
kõige enam Tallinn ja Harjumaa 34, Lõuna-
Eestist pärines 24 inimest, Lääne-Eestist 17,
Kesk-Eestist 10 ja Ida-Virumaalt 5 inimest.
Valdav enamus inimestest 42, pidasid
kodumaalt lahkumise peapõhjuseks
tööpuudust, väikest palka, laenukoormust ja
teenuste vähesust kodukohas.
Väljavõtteid vastustest: „Palk oli väike ja võlad
aina kasvasid“
„Kaotasin töö ja tekkisid võlad, kui tuli
pakkumine Londonisse, võtsin pileti ja nüüd
juba 6 aastat siin“
Poliitilistel ja sotsiaalsetel põhjustel nagu
võimu võõrandumine rahvast, minu hääl ei loe,
riigil pole mõtet, vähemuste ahistamine, naiste
alavääristamine, rahvuste vahelised pinged
lahkunuid oli vastuste põhjal 12, kõik naised.
„Kuna olen pooleldi venelane, ei meeldinud
eestlaste üleolev suhtumine venelastesse“
„Liiga palju venelasi, ja ma ei näe võimalust, et
nad lahkuksid“
Immigrandistaatusega oma asukohamaal olid
rahul pooled inimesed ehk 45, rahul ei olnud
24 inimest ja 21 inimest kõhkles ega osanud
sellele küsimusele vastata
„Olen rahul, kuid aeg-ajalt piinab koduigatsus“
„Käib ka, aga eelistaksin siiski Eestisse tagasi
tulla.“
„Elan Inglismaal. Sisserändajate kombed
jätavad soovida, aga inglise viiskus on üsna
tolerantne ja suurte piiridega…“
Küsimuse kas tuleksite Eestisse tagasi kui
selleks võimalus avaneb vastas kindlalt
jaatavalt 27 inimest, eitavalt 21 inimest. Ligi
pooled inimesed, 42 ütlesid, et kaaluvad seda
võimalust tihti, kuid pole veel kindlalt
otsustanud.
„Külastan Eestit igal võimalusel…“
„Tuleks tagasi, aga sellise palga maksmine
nagu Eestis on inimeste mõnitamine“
„Inglismaal on tore elada, aga süda kisub Eesti
poole“
Millised asjad võiksid Eestis teisiti olla, et
sooviksite kodumaale naasta. Ligi pooled
vastanutest ehk 42 inimest naaseks
kodumaale juhul kui elu materiaalne pool
(palgad, töö, teenused kodukandis, jne.)

Foto: Toomas Ojasoo
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BRADFORDI EESTI KODU KLUBI 60.  JUUBEL

L O N D O N I  E E S T I  S E L T S I  P E A K O O S O L E K

Bradfordi Eest i  Kodu Klubi asutati 1955. aastal ja
tähistab 60. aastapäeva 20. juunil 2015. Mis
mälestusi on teil meile edasi anda? 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. Pöördume teie poole
üleskutsega oma mälestusi üles kirjutada ning
saata Eesti Kodu aadressile või Eesti Häälele.
The Bradford Estonian Club will commence its 60th anniversary celebrations on 20th
June. Since 1955 many thousands of Estonians and their friends have visited the Club,
whether as part of choirs, folk dancing groups, the Saturday Estonian school, sports
teams or just as interested onlookers. 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).
Send your stories to: Bradford Estonian House, 8 Clifton Villas, Bradford BD8 7BY;  email
bradfordeestikodu@gmail.com, reetjarvik@hotmail.com; Paul Ratnik - tel: 07789 767017

Are you travelling to Estonia this year and want accommmodation near
Tartu - for a couple of nights or longer. Why not stay at

SEITSE-KÜLALISTEMAJA / B & B GUEST HOUSE
Run by Lynn and Bob Haidak from Lancashire this award winning guest house in
Ülenurme on the outskirts of Tartu has four double/twin rooms. Room rate including
breakfast is €50, single occupancy €35, (€5
discount for ‘Tulevik’ members and ‘Eesti Hääl’
subscribers). Room rate includes use of a small
heated swimming pool (open spring & summer).
Sauna, BBQ facility and bicycle hire are extra.
Children over 12 years accepted.
Contact: Lynn Haidak, Metsaääre 7, Ülenurme, 61714, Tartumaa. Tel: +372 6661163;
Mob: +372 5334 1388; Email: guesthouse.seitse@gmail.com; www.seitsemaja.ee/

Booking.com award of excellence”

RAHVAPIDU 2015 - ÖÖBIMISE
VÕIMALUSED / ACCOMMODATION

Ümberehitamise tõttu ei ole võimalik sel
suvel ööbida Catthorpe Manor'is. The
Manor House at Catthorpe is being
renovated and rooms will not be
available there. Priority for the other
rooms is given to the campers and the
camp leaders.

On võimalik broneerida Rugbys asuvas
hotellides interneti kaudu: 15. juunil tuba kahele
saadav järgmiste hindadega: Ibis (Rugby East)
alates £33, 7,5 km kaugusel Catthorpeist;
Travelodge (Rugby) jaama lähedal - £38 -
7,0km; Premier Inn (Rugby North M6 Jct1) -
£35 - 6,4km; Premier Inn (Rugby North
Newbold) - £67 - 5,7km; Holiday Inn Junction
18 - £80 - 8.2km.

OOTAME INGLISMAA
EESTLASTE LASTE

SUVELAAGRI SPONSOREID
Suur arv eesti soost lapsi ja noori nii
UKst, Eestist kui ka Saksamaalt on
juba suvelaagrisse registreerinud.
Paljud nendest tulevad laagrisse
juba mitmendat korda! Lastelaager
Inglismaal on hakanud viimastel
aastatel kujunema Euroopa
eestlaste laste suvelaagriks ja
loodetakse, et tulevikus ühineb
laagriga veel rohkem eesti juurtega
noori teistelt Euroopa maadelt, kellel
on soov kohata teisi eesti päritoluga
noori ning avastada ühist eesti keelt
ja kultuuri.

Kas sina saaksid laste suvelaagri sponsoriks
hakata?
Laagri korraldajad on väga tänulikud sponsoritele,
kes viimaste aastate jooksul on laagrit toetanud
rahaliste annetustega. Koos IEÜ ja IES Tuleviku
abiga aitab selline toetus vähemalt osaliselt laste
suvelaagri ja Rahvapeo kulusid katta.
Iga väike toetus abistab meie noori ja aitab
kindlustada laagri tulevikku.
Sponsoritele pakutakse välja tasuta sissepääs
Rahvapeole, prii söögipilet, 5 tombola piletit,
reserveeritud istekoht ja soovi korral pannakse
sponsorite nimed ka Rahvapeo kavasse.
Kui soovid laste suvelaagri sponsoriks hakata, palun
võta ühendust laagrijuhi, Kristy Sheldoniga - 98
Bates Lane, Helsby, Cheshire, WA6 9LJ. tel: 01928
725058 või kristysheldon@hotmail.com.

Laupäeval 25.aprillil toimus Londoni
Eesti Seltsi aasta koosolek Londoni
Eesti Majas, kus endine seltsi
juhatus astus tagasi ning valiti uus
4-liikmeline juhatus, mille koosseis
on järgmine:

Evelin Siilak (esimees)
evelin.siilak@gmail.com
Tiia Avastu (abiesimees)
tiiaavastu@hotmail.com
Allan Reinsalu (laekur)
allanreinsalu@googlemail.com

Aet Annist (kultuuriprogrammid)
aet.annist@ehi.ee

Londoni Eesti Seltsi segakoori dirigent
sellel hooajal on Kristi Jagodin.
Londoni Eesti Seltsi segarahvatantsu
vanem on Marilin Adams koos Villu
Kamarikuga ja juhendajaks on Marje
Viilu.
Auliikmeteks valiti Ida Lemsalu, Adelies
Beermann, Aili Eistrat ja Karin Eistrat.
Järgmine suurem üritus mida Selts
korraldab on Jaanipidu 6ndal juunil.

Bradfordi  Eesti Kodu peakoosolek
toimus pühapäeval 26. aprillil.
Koosolekut, millest võttis osa 38
hääleõigusega liiget, juhatas klubi
esimees Vello Vahter.
Koosololek algas leinaseisakuga,
mälestades liikmeid kes olid aasta
jooksul lahkunud - Karin Rästa, Allan
Mandreit, Leida Pügi ja Loreida
Gorsanovs.
Rahaline aruanne, mida  ei olnud sel
aastal revideeritud, esitati koosolekule
ja võeti vastu. Aasta läbimüük oli
veida alla £42,000. Liikmeskond võttis
vastu ka 2015. aasta eelarve.

Tegevuskavas on Bradfordi Eesti
Kodu Klubi 60. aasta juubel
tähtsamaks ürituseks.
Tehti ettepanek tõsta liikmemaks £5
pealt £7ni alates 1. jaanuarist 2016.
Selle ettepanekuga olid ka liikmed
nõus.
Juhatuse liikmete valimine toimus
kinnise hääletamisega. Vello Vahter
jäi edasi klubi esimeheks,  samuti ka
praegused usaldusmehed ja
praegune sekretär Haldi Kranich.
Juhatusse valiti veel Tarmo Frey,
Kirret Kanna, Silvi Billington, Sirli
Truusa, Endla Lepik ja Ellis Suddards.

L O N D O N I  E E S T I  M A J A  P E A K O O S O L E K

B R A D F O R D I  E E S T I  K O D U  P E A K O O S O L E K

2-3 portsjonit
Koostis:
115 g  veise tagaosa
tükk, tükeldatud
1
supilusikas sojakastet
1 supilusikas veini
1 x tl hiina 5-vürtsi
segu (Chinese 5
spice)
soola
pipart
1 väike sibul, viilutatud
225 g  spargleid
diagonaalselt viilutatud
1  selleri vars,
diagonaalselt viilutatud
3 supilusikat vett
3 supilusikat õli
Valmistamine:
1. Marineeri veiseliha
sojakastme, soola ja
veiniga. Lase veidi
seista.

2. Lase õli wokpannil
kuumaks kuni
suitsemishetkeni. Prae
segades veiseliha ja
sibulaid umbes 3 minutit
ja pane taldrikule. Lisa
pannile spargel koos 3
supilusika veega. Sega
läbi ja kata wokkpann
kaanega. Kuumuta 3
minutit vahepeal korra
või kaks spargleid
segades. Lisa seller ja
kuumuta veel 2 minutit

kaane all. Võta
vahepeal korraks
kaas ja sega. Pane
veiseliha tagasi
wokpannile. Sega
kõik korralikult
segamini ning
serveeri.
NB: Retseptile võib
lisada ka

maisitärklise kastme
soovi korral.
Veiseliha asemel võib
kasutada ka kana- või
sealiha. Need võib jätta
wokpannile samal ajal
kui praed sparglit ja
sellerit.
Soovitav on sparglit
viilutada diagonaalis
kuna vajab piisavalt palju
küpsetusaega.
retseptid.hobid.ee

The Annual General Meeting of the
Estonian House Ltd, 18 Chepstow
Villas was held on Sunday 26th April
with 3 committee members and 12
shareholders present.
The minutes of 2014 AGM were
adopted as a correct recordand
adopted, as were the audited accounts.
It was voted that the current auditors,
Peter Elworthy and Moore, would
continue for another year. In keeping
with accepted practice other firms will
be approached and asked to tender.
The charitable status of the Estonian
House Ltd and its associated housing
association commitments requires a
full audit in order to satisfy the Charity
Commisioners.
The monetary balances and
investments of the Estonian House will
in the forthcoming period be
transferred to a company specialising
in  Charity Funds so that more
remunerative interest rates can be
accessed.
At the meeting it was reported that the
committee has been short of one
member for some time, and the filling

of this vacancy is initially dependent on
whether the incumbent plans to return
to the UK. Interest in the position has
been expressed by other members.
As part of the elections Mrs Aili
Nurk was dut bound to resign her place
on the committee at the end of her
three year period, but could be
nominated again. She was duly
relelected by a show of hands.
As requested at previous meetings a
building survey had been carried out in
2014 and the report was
circulated.  The report categorised
those elements which were in critical
condition and required  urgent repair
and other works which could be carried
out in the future. A sum of £20,000 was
set aside for the current year. It was
pointed out that the beams above the
stage needed immediate attention.   A
separate survey will be commissioned
for the replacement of the wooden floor
in the main hall.
It was also reported that the register of
shareholders was in the process of
being updated as this had not been
done for several years.
Adelies Beermann

K O K A K U N S T  - W o k i r o o g   v e i s e l i h a  j a  s p a r g l i g a

„Eestisse tuleks siis kui palk oleks parem“
„Hinnad ja palgad on täiesti paigast ära, ei
ole võimalik lihtsalt ots-otsaga kokku tulla“
27 vastanu arvates peaks muutuma Eesti
poliitiline ja sotsiaalne pool (valed
erakonnad parlamendis, seadused,
õiglus, sotsiaalse harmoonia nappus), siis
võiks mõelda tagasitulekule.
„Inimesed on väga kinnised ja
ebasõbralikud, puudub empaatia.
Kindlasti ei ole see koht, kus tahaks oma
lapsi kasvatada.“
12 inimese puhul oli tagasitulekuks olulise
tähtsusega vaimne pool nagu rusutus,
depressiivsus, hoolimatus
„Eesti on asjad ikka väga hullud,
absoluutselt pole tasakaalu“
Üheksale inimesele, kõik naised, ei
sobinud meie haridussüsteem
„Tuleksin Eestisse tagasi, aga kardan
Eesti koolisüsteemi ja seda kas mu
lapsed saavad enam hakkama. Šotimaal
on palju vabam ja demokraatlikum
haridussüsteem, mis ei frustreeri lapsi.“

Mõningad kokkuvõtlikud lõppjäreldused
•Ligi pooled inimesed 42 on lahkunud
Eestist majanduslikel põhjustel ja tuleksid
siia ka tagasi (samuti 42) juhul kui elu
majanduslikult paremaks läheks.
•Poliitilistel ja sotsiaalsetel põhjustel on
lahkunud peamiselt naised ja nemad väga
Eestisse tagasi ei kipu.
•Samuti moodustavad naised enamuse
ülejäänud lahkunute grupist – õppima
minek, perekondlikud põhjused ja
abiellumine, jne.
•Ligi kolmandik inimesi 27 tahab kindlasti
Eestisse tagasi tulla, aga veel suurem osa
42 on kahevahel. Üle veerandi vastanutest,
24 ei ole rahul oma immigrandistaatusega
võõral maal.
•Naised ei taha tulla enamasti tagasi nn
„pehmetel“ põhjustel, neile ei meeldi laste
kasvukeskkond ja koolisüsteemi peetakse
liiga raskeks ning hierarhiliseks.
http://www.eesti.ca/valismaale-lahkunud-
eestlaste-kusitlus/article44860

VÄLISMAALE LAHKUNUD EESTLASTE KÜSITLUS algus lk2
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EEL SEI S VA D ÜRI T USED

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). Four
copies left.
INTO EXILE: A Life Story of War
and Peace by Elin Toona Gottschalk

follows the life of a 7 year old forced into
exile from Estonia in 1944 and settled in
England. Rated by ‘The Economist’ in their
top books 2013. Available from Amazon -
£9.85 + p&p. Contact Eesti Hääl if you are
not able to access the internet.

Published by www.evershinepress.com.

Eesti Elu (Kanada)
Elsa Lindre (Ihla) *14.03.19
Kärdlas; † 08.04.15 (T)
Andres Pint *18.02.35 Tartus; †
12.04.15 (T)
Salme Randsalu *26.12.13
Muhus; † 13.04.15 (T)
Heino Stimmer *30.04.28
Pärnus; † 20.04.15 (T)
Ellen Puusepp (Saare)
*19.09.21 Narvas; † 25.04.15
Hamiltonis
Leo Seim *19.03.26 Tallinnas;
† 29.04.15 (T)
(T) - Torontos

Vaba Eesti Sõna (USA)
Juta Pensa (Paadimeister)
*21.10.21 Eestis;
† 20.04.15 Oklahomas
Helgi Kaasik *15.12.31 Tartus;
† 23.04.15 Houstonis
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Irja Lindblad (Noodapera)
*11.1.51 Stockholmis; † 1.04.15
Nyköpingenis
Jüri Romot *17.06.48
Stockholmis; † 23.04.15 (S)
Austraalias
Tiina Curtis (Piirlaid)
*19.02.41; † 27.04.15 New
South Walesis

Leinateated teistest eesti  ajalehtedest

Küüditamise aastapäeva tähistamine Londonis
pühapäeval 14. juunil 14:30

June 1941 Deportations Remembrance Service
Sunday 14th June 2015 2.30 pm for 3.00 pm

Address by Ukrainian Catholic Bishop Hlib Lonchyna
St James’s, 197 Piccadilly, London W1J 9LL

†
Lahkus ootamatult meie armas ema,

vanaema ja vanavanaema
LOREIDA GORSANOVS

(neiuna Soots)
sünd: 07.03.1926 Majakas,

Häädemeeste vallas
sürn: 17.04.2015 York’is, Inglismaal

Mälestavad leinas
Ina, Erik,

Nina, Paul ja Laila
Sugulased Eestis, Lätis ja Venemaal

Puhka rahus

†
Lahkus kauaaegne toetaja liige

LOREIDA GORSANOVS
malestab

IES Tulevik

J A A N I P I D U  L O N D O N I S
laupäeval 6. juunil

Foxgrove Club, Westgate Road, Beckenham, BR3 5DE

LONDONI EESTI SELTS  KUTSUB
Tule ja naudi
eestlaste
jaanituld koos
kõige hää ja
paremaga!
Selle aasta
Londoni eestlaste
jaanituli on
pühendatud
kõigele
eestimaisele.
Jaanipäevalist
ootab külluslik
eestimaine toit.
Hea võimalus
osta eesti
käsitööd,
rahvuslipukesi ja
palju muud
huvipakkuvat.

Kohapeal jagatakse kasulikku infot Inglismaa ja Eestimaa
kohta. Õhtul toimub põnevate auhindadega loterii ja
oksjon. Süüdatakse jaanituli. Esinevad Londoni Eesti
Seltsi rahvatantsurühm ja segakoor. Kontsert ja tants
algab kell 19.00. Lapsed saavad pisikesed üllatused
uksel kaasa.
PILETIMÜÜK
Kuni 4. juunini
on tavapilet £16 ja pensionär £10, Lastele (12-aastased ja
nooremad) tasuta
Kohapeal
on tavapilet kõigile täiskasvanuile £20, Lastepilet (12-
aastased ja nooremad) £5. Lapsed (5-aastased ja
nooremad) tasuta
Piletihind sisaldab üritusele sissepääsu, kogu programmi
ja kontsertit, piiramatus koguses toitu ja karastusjooke.
Sularaha eest saab klubi baarist alkoholi ning  kaasa osta
eesti asju.
Täpsem info ja registrerimine:
telefonil 078 6055 7544 Evelin Siilak (LES esimees) või
kodulehel www.londonieestiselts.co.uk

Eesti Hääl soovib
sünnipäeva lastele õnne

28. mai   Carmen Tunney
31. mai   Liivi Öpik (juubilar)
31. mai   Ellen Kokk
03. juuni  Marju Põld
12. juuni  Silvi Billington
13. juuni Karin Blakeley
13. juuni Astrid Edwards
15. juuni Vello Riik
15. juuni Lea Kreinin
16. juuni Ene Öpik

16. juuni Piret Fairlie
16. juuni Vaike Läänemägi
21. juuni Toivo Kaasik (juubilar)
Tähtpäevad
24. mai     1. Nelipüha
2. juuni 1858 Mahtra Sõda
4. juuni 1884 Eesti Lipu päev
5. juuni 1919 Algas sõda
         Landeswehriga
3-9. juuni 1989 Öölaulupidu
14. juuni 1941 Massküüditamine

Sündinud
22. mai 1904 Paul Viiding
29. mai 1873 Rudolf Tobias
30. mai 1885  V. Ridala
7. juuni 1937 Neeme Järvi
7. juuni 1939 Eri Klas
8. juuni 1875 Ernst Enno
11. juuni 1962 Erika Salumäe
12. juuni 1949 Ivo Linna
Surnud
19. mai 1943 Kristjan Raud

23. mai 1956   Gustav Suits
30. mai 1999    Kalju Lepik
5. juuni 1975   Paul Keres
13. juuni 1890 J.V.Jannsen
Mälestame Inglismaal
lahkunuid
28. mai 1970  Alice Torma
29. mai 2002  Einar Ligema
2. juuni 1976  Rene Kangro
15. juuni 1998 Rein Rajamets
16. juuni 1993 Salme Pruuden

L E H E -  J A  J A A N I K U U

Endine lapsepõlve sõbranna otsib Hiie ja Anu Plank’i,
kes elasid Aylesbury’s peale sõda. Nende ema Vilma
Plank-Pireyre läks elama Prantsusmaale, kus ta suri
circa 1999.
Palun teatage Eesti Häälele kui teil on infot.

N O T T I N G H A M I S
Jaanikuupidu - laupäeval 6. juunil

Algusega kell 15:30
Eestlased ja eesti sõbrad olete kõik teretulnud!
Bring your friends along - everyone welcome!
Grillimine - kuni kell 18.00. Salatid sissepääsu
hinna sees, aga too kaasa oma grillitoidud -

vorstid, Šašlõkkid, jne.
Baar avatud. Muusika.

Ukrainian Fed. House, Claremont Rd,
Nottingham, NG5 1BH

L E I C E S T E R I  E E S T I  M A J A
366 Fosse Road North, LE3 5RS. Tel: 0116 251 6727

eestimaja@gmail.com
Jaanipäeva grill -

laupäeval 13. juunil algusega kell 17:00
Söögiks pakutakse erinevat grill-liha ja koduseid
salateid. Sissepääs (sealhulgas ka toit) £10.00,

lapsed alla 12-a tasuta.
Muusikat mängib

Henri Käärik Eestist.
Kõik on teretulnud ja

võtke sõbrad ka
kaasa!

Baaris müügil erinevad
Eesti joogid: Saku originaal, Saku kuld, Vana

Tallinn, Viru Valge.

EESTI HÄÄL - ESTONIAN NEWS
Publisher - Association of Estonians in Great Britain

Toimetaja - Reet Järvik, Administraator - Toomas Ojasoo,
Korrektuur - Tiina Kõiv.
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ABISTAMISE KOMITEE LONDONIS
Järgmised koosviibimised

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

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

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Bradfordi Eesti Kodus laup. 23. mail kell 10-12
Leicesteri Eesti Majas pühap. 24. mail kell 10-12.

Tel:003725041783; e-mail valentina@maarioko.ee

I E S  T U L E V I K
Eesti lastesuvelaager 9 kuni 15. august

Info: kristysheldon@hotmail.com

R A H V A P I D U  2 0 1 5
laupäeval 15. augustil - kell 13.30 kuni 23:30

Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF
Peale pikka 7- aastast vahet esineb Cathorpe’is

jälle tuntud folk ansambel Eestist
“ U n t s a k a d ”

Kell 13:30 - suvelaagri lapsed esinevad laulu ja
rahvatantsudega.
Kell 19:30 kuni 23:30 - Tants
Päevakavas ka
Ø Superloterii ØÜhislaulud ØMüügilauad
ØSinging ØDancing
ØEntertainment in a relaxed atmosphere
ØBaar, soe söök ja suupisted kohapeal (Palume
oma alkoholi mitte kaasa võtta)

Päevapilet - £10; Õhtune pilet £7;
Pensionärid ja üliõpilased - £7; Lastele alla 16. a.
– tasuta.
EESTLASED JA EESTI SÕBRAD - OLETE KÕIK

VÄGA OODATUD JA TERETULNUD!
BRING YOUR FRIENDS ALONG -

EVERYONE IS WELCOME
Transpordi ühendus autoga - lõunast M1 (J18);
põhjast ja idast M6/M1 (J19)/A14 sidepunkti.
Rongiga Rugby. Ööbimine - vaata lk 3.
Organiseerijad: IES ‘Tulevik’ ja Inglismaa Eestlaste
Ühing. Toetaja: Eesti Vabariigi Kultuuri Ministeerium

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
SUUR PIDU

laupäeval 20.
juunil kell 4.00

hilisõhtuni
Eesti Kodu Klubi
60. aastapäeva

Jaanipäeva
ja Võidupüha
Esinevad eestist

‘Vana Viisi’
ansamble

Laste näitemäng, IES Tuleviku rahvatantsijad.
Grillimine, Tants, Loterii ning palju muud.

Võimas lõketuli.
Sissepääs tasuta.

Kõik teretulnud! Kohtumiseni peol!
Müügil baaris eestipärased joogid, eesti õlu ja viin.

(Kuna klubis puudub kaardimaksevõimalus, siis palun
võtta kaasa piisavalt sularaha - Cash payment only at
the bar - no card facility.)
Ööbimise võimalused/Accommodation - kontakt Paul
Ratnik - mob: 07789767017.


