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Tänavune võidupüha paraad toimus Võrus, sellele
eelnes oikumeeniline jumalateenistus Võru Katariina
kirikus ning järgnes võidutulede lähetamine
maakondadesse ning Kaitseliidu lahingutehnika
näitus. Maakaitsepäeva tähistati kõigis maakondades,
tegevuse keskpunkt oli mõnes konkreetses vallas.
Toris, Eesti sõjameeste mälestuskirikus, süüdati
hommikul mälestustuli, mis ühendati Tamula rannas
süüdatud muinastulega võidutuleks.
Tuletoojateks olid sel korral parimad noorkotkad ja
kodutütred. Tori kirikus toimunud tseremoonial anti 24
Kaitseliidu taastajale kätte mälestusmedalid,
ülejäänutele toimetatakse medalid kätte läbi malevate.
Tori kirikus avati samuti mälestusplaat Taani
kodanikele, kes abi ja osavõtu eest Vabadussõjas
pälvisid Vabadusristi.
Peaminister Taavi Rõivas asetas 23. juuni hommikul
Võrus Vabadussõjas langenute mälestuseks pärja.
“Vabadus võidetakse siis, kui ollakse valmis tegema
midagi suuremat, kui nõuab isiklik heaolu – egoismile,
vihale ja äärmuslusele ei saa ehitada ühtset
Euroopat,” ütles Rõivas. Eesti valitsusjuht tunnustas
Eesti sõdureid, keda on kiidetud kõigil missioonidel,
kus meie kaitseväelased ja kaitseliitlased on osalenud.
Peaminister tunnustas NATO liitlaste rolli Eesti, teiste
Balti riikide ja Euroopa julgeoleku tagamisel. Rõivas
rõhutas vajadust seista Euroopa Liidu kui kõigi aegade
suurima rahuprojekti eest.
Eesti president Toomas Hendrik Ilves pidas oma
lõppeva ametiaja ühe viimastest olulistest kõnedest.
Presidentki tõstis esile NATO osa julgeoleku tagamisel
ning avaldas imestust, et Eestis ja Euroopas aetakse
sisepoliitikast ajendatud juttu NATO sõjahüsteeriast ja
mõõga täristamisest. “Veebruar 2014 tõi Ukraina
sündmustega külma sõja järgse roosilise rahuidülli
lõpu. Kõik, mida Eesti on teinud NATOga liitumise
järel, on olnud tasakaalustatud reageering Venemaa
ootamatutele käikudele. Pärast 2014. aastat ei saa
demokraatlik Lää enam kindel olla ega loota
rahvusvahelistele lepingutele, millele toetus Euroopa
rahu pärast Teist maailmasõda” ütles Ilves.
„Eesti ei tohi lähtuda eeldusest, et kuna 25 aastat pole
midagi halvasti läinud, siis nii jääb see ka tulevikus”
lisas Eesti riigipea.
Puudutades peatset presidendivahetust, rääkis Ilves,
et uue presidendi laual peavad olema julgeoleku- ja
välispoliitika küsimused. „Nii Euroopa kui Eesti vajab
juhte võimulolijate ja opositisiooni hulgast, kes
julgeksid vajalikke otsuseid vastu võtta” rõhutas Ilves.

Esimest korda lõi võidupüha paraadil kaasa
viieliikmeline torupilliüksus Eesti Sõjatorupill, mis
mängis kaks lugu tuletoojate sisse- ja väljamarsil. Ka
esimest korda sammusid paraadirivis piirivalve
teenistuskoerad ning õhutehnika ülelennus osales
USA strateegiline reaktiivpommitaja B-52 Strato-
fortress.
Kalev Vilgats, Rootsi Eesti Päevaleht

ARVO PÄRT PÄLVIS AUDOKTORI KRAADI

22. juunil andis Oxfordi ülikool pidulikul
tseremoonial Arvo Pärdile üle muusika
audoktori kraadi.
Sheldoniani teatris toimunud
tseremoonial nimetati Oxfordi ülikooli
audoktoriks üheksa silmapaistvat
teadlast ja loomeinimest. Lisaks Arvo
Pärdile, kes pälvis audoktori nimetuse
muusika alal, anti humanitaarteaduse
audoktori kraad majandusteadlasele
Paul Krugmanile, filmirežissöör Pedro
Almodóvarile ja arhitekt Kazuyo
Sejima`le. Usuteaduse audoktori
kraadi sai filosoof ja teoloog Tomáš
Halík, tsiviilõiguse audoktoriks nimetati

Suurbritannia ülemkohtu kohtunik
Lord Johathan Mance ning audoktori
kraadi reaalteaduste alal pälvisid
neurobioloog Cornelia Bargmann,
füüsik Mildred Dresselhaus ning
Apple`i peadisainer Sir Jonathan Ive.
Varem ei ole ükski eestlane seda
kraadi pälvinud. "Seda võib pidada
seega kindlasti üheks Eesti muusika
kõigi aegade tähtsündmuseks, mis
sealjuures on väga oluline ka kogu
maailma muusikale," ütles
"Uudis+'le" antud intervjuus EMTA
rektor Peep Lassmann.
Lassmann tõdes, et Oxfordi ülikooli
audoktorikraadi on raske võrrelda
Nobeli preemiaga, kuna iga aasta
jagatakse seal välja umbes kümme
kraadi. "Need preemiad on jagatud
välja kõigi ülikoolis õpetatavate
valdkondade vahel ning selles
mõttes on see ikkagi väga suur asi,"

kinnitas Lassmann ja lisas, et
Oxfordist sai umbes 500 aastat tagasi
audoktori kraadi jagamine üleüldse
alguse.
Arvo Pärdi paljude tunnustuste seas
on mitmeid audoktori tiitleid nii Eesti
ülikoolidelt (Eesti muusikaakadeemialt
1989 ja Tartu ülikoolilt 1998) kui ka
tunnustatud välismaistelt ülikoolidelt
(Sydney ülikoolilt 1998 ja Durhami
ülikoolilt 2002).
Kahel korral on Arvo Pärt nimetatud
audoktoriks teoloogia valdkonnas
(Freiburgi ülikool 2007 ja Lugano
ülikool 2012). Kultuur.err
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VÕIDUPÜHA PARAAD
VÕRUS

Inglaste hääletus Euroopa Liidust
lahkuda mõjutab riigis elavate,
õppivate ja töötavate välismaalaste
tulevikku. Tekkinud segaduse keskel
on muuhulgas ka Eesti noori, kes ei
osanud sellist hääletustulemust
oodata.
Londonis viis aastat õppinud ja
töötanud eestlanna ei arvanud, et
Brexit läbi läheb. Ta kinnitas, et isegi
need, kes hääletasid lahkumise poolt,
ei oodanud sellist tulemust. „Töö
juures ütlesid paljud väljahääletajad
"what have we done?!"“ Eestlanna
sõnul on Brexit toonud kaasa
rassismipuhangu. Ta ütles, et need,
kes hoidsid varem oma arvamused
viisakalt enda teada, karjuvad nüüd
kõva häälega. Ta lisas, et nendel
puhkudel on alati tegemist inimestega,
kes tegelikult poliitikast ja Euroopa
Liidust midagi ei tea.
Mõju migrantidele on ühiskonnas
silmnähtav. Hommik peale hääletust
meenutas talle Pronksiöö järgset
päeva, kui inimesed ei tahtnud
üksteisele ühistranspordis silmagi
vaadata. „Eurooplased on endast
väljas ning tunnevad end reedetuna,“
kinnitas neiu, ning lisas „enamus
immigrante ei nõua riigilt toetusi, me
maksame hingehinda elamiskoha
rentimise eest, käime seaduslikult tööl
ja maksame makse.“

Eestlase arvates kaotab London
hääletusega suure osa oma
isikupärast. Tema sõnul on London
avatud ning suurepärane linn, mille
hing on mitmekesisus. „Inimesed
peaksid saama vabamalt liikuda ja
maailmas võiks olla vähem vihkamist,“
arvas eestlanna.
Inglismaal neli aastat elanud Joannale
tuli otsus ootamatult, sest kõik tema
tuttavad hääletasid Euroopa Liitu
jäämise poolt. Tema sõnul elavad
rahulikult edasi immigrandid, kellel on
inglise pass. „Inimesi hirmutatakse
rohkem selle immigratsiooni teemaga
ning jääb mulje, et üleöö said meist
koletised ja pagulased,“ kinnitas
Joanna. Ta lisas, et immigrandid
käivad tööl, maksavad makse ega tee
kellelegi liiga, kuid see ei huvita kedagi.
Inglase James McCrone’i sõnul
kasutatakse lugusid rassismist ja
immigratsioonist poliitilise positsiooni
kinnitamiseks. Suurem osa nooremast
elanikkonnast ei muuda oma arvamust
ega lähe kaasa diskrimineerimisega.
Probleem võib tekkida pigem
vanemate kodanike seas. Ainsa
positiivse asjana kogu olukorra juures
toob inglane välja Brexiti mõju noorte
poliitikahuvile. „Ma arvan, et paljud
noored hakkavad valimisi ning oma
poliitilist seisukohta lõpuks tõsiselt
võtma,“ ütles James. delfi

BREXIT

NATO
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NATO tippkohtumine
Varssavis 8 juulil kiitis heaks
1000-mehelise
rahvusvahelise pataljoni
paigutamise igasse Balti riiki
ja Poolasse - neid juhivad
USA, Ühendkuningriik,
Saksamaa ja Kanada.
Suurbritannia juhib pataljoni
Eestis ning USA Poolas.
Eestisse jõuab NATO
maaväe pataljoni suurune
lahingugrupp, millel on
iseseisev kaitsevõime, mis
on mitmerahvuseline ja mille
rotatsioon on pikaajaliselt
ette planeeritud, teatas
valitsuse pressiesindaja.
Hiljemalt tuleva aasta
jooksul saab pataljoni
juhtriigiks Eesti pikaaegne
koostööpartner
Ühendkuningriik ning
pataljoni koosseisu toovad
oma kaitseväelased ka
Taani ja Prantsusmaa.
„See on läbimurre, mis
tõestab üheselt NATO
solidaarsust ja kinnitab, et
Eesti on nüüd paremini
kaitstud kui kunagi varem,”
lausus peaminister Rõivas.
„Olukorrast, kus Eestis
hakkavad baseeruma
ligikaudu 1000 kaitseväelast
mitmest erinevast NATO
liitlasriigist, saab uus
normaalsus. Just see on
otsene kinnitus heidutusest,
et rünnak ühe vastu, on
rünnak kõigi vastu, ning
meiega ei maksa tüli norida.”
Postimees
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Jaanipäev rõõmustas nii suuri
kui väikeseid osavõtjaid

Juunikuu teisel laupäeval Bradfordi Eesti Kodu Klubis
peetud jaanitulel sai tantsida, laulda, erinevates
võistlustes end proovile panna ning koos pere ja
sõpradega maitsvaid sööke-jooke nautida.
Korraldajad olid peo tarvis palju vaeva näinud,
ettevalmistustega alustati mitmeid päevi varem. Õuele
oli paigaldatud kolm telki, millest ühes kauples Põhja-
Inglismaa Eesti Kool kookide, kakukeste, tortide ja
palju muu hea ja paremaga. Kooli juhataja ning
lapsevanemad tutvustasid kokkutulnutele Eesti Kooli
tegemisi ning kinnitasid, et septembris algavale
õppetööle on oodatud ka kõik uued õpilased.
Koolitelgis said lapsed õhtu jooksul meisterdada
lipukesi, värvida eesti rahvariietega pilte ja osaleda
joonistusvõistluses.
Toidutelgis pakuti kohaletulnuile maitsvat ja ülihästi
lõhnavat šašlõkki, hamburgereid ning salateid.
Kolmandas telgis sai katsuda loteriiõnne. Laud oli
lookas auhindadest, mis annetatud klubiliikmete poolt
või hangitud spetsiaalselt selleks sündmuseks Eestist.
Valik oli lai ning loosirattakeerutajaid hulganisti.
Soovijad said osaleda ka superloteriis, mille
peavõiduks oli kaks ööd kahele inimesele Tallinnas
Nordic Hotel Forumis koos hommikusöökide ja spa
kasutamise võimalusega. Lisaks võis võita tooteid
firmadelt Balsnack, A.LeCoq, Viru ja Saku ning suure
koduse kringli, mille oli küpsetanud klubiliige Merli
Nurk.
Tänu logistikafirmale Norden Express oli
kohaletulnutel võimalus sellel aastal osta klubist
eestimaiseid komme, šokolaadi ja kõrsikuid, mis päris
palju elevust ja äratundmisrõõmu tekitas.

Jaanitule peopäeva kuulutas avatuks Bradfordi Eesti
Kodu Klubi juhatuse esimees Vello Vahter, esines
rahvatantsugrupp “Tulevik” ning regilaule lauldi Agne
Larmi ja Maria-Kristiina Kontuse eeslaulmisel.
Rahvas võttis väga aktiivselt osa teatevõistlustlusest,
köieveost ning ringmängudest, mida juhatasid Haldi
Kranich-Wood ja Maria-Kristiina Kontus. Hoogsalt
ergutades elati võistlejatele kaasa. Parimad, kiiremad,
tugevamad ja osavamad said diplomid ja autasud.
Lapsed võistlesid pallide täpsusvisetes ning
pallipõrgatamises, parimaid autasustati.
Kõige rohkem oli osalejaid jõu- ja ilunumbrite
võistluses, mis seisnes ettesirutatud sirgete kätega
sangpommi hoidmises. Naistel tuli 90-kraadise nurga
all hoida 16-kilogrammist ning meestel 24-
kilogrammist sangpommi. Kõigil oli vaid üks katse ning
ülekaalukalt võitis perekond Sprenk. Naistest võitis
Piret Sprenk, kelle aeg sangpommi hoidmisel oli 23.76
sekundit ning meeste osas sai ülekaaluka võidu
Rasmus Sprenk, kes suutis raskust üleval hoida 26.15
sekundit.
Bradfordi Eesti Kodu jaanitulelisi oli röömusta tulnud
Eestis  pärit  folk-möllupunt  Kihnu  Poisid, kes  laulsid

merest, meremeestest ja kaldale jäänud pruutidest.
Lisaks oma repertuaarile, mis kõigile väga meeldis,
aitasid nad kaasa ka
ringmängudes, mängides
tantsudele saatemuusikat.
Kihnu Poiste pillihelid
andsid tugevama võidu- ja
austuse tunde võitjatele,
kes lavale diplomit ning
auhinda vastu võtma
kutsuti.
Pärast jaanitule süütamist
pidutseti rõõmsalt laulu ja
tantsu saatel varaste
hommikutundideni. Rahva
aktiivne osalemine nii
laulmises kui tantsimises
näitab, et eestlased on üks
tubli, kokkuhoidev laulu- ja
tantsurahvas.
Eesti Kodu Klubi

Oli kolmapäev, 8. juuni, kui Londonist
asus Eesti poole teele kari naisi. Neil
oli kaasas 8 sinist pärga, 8 Kirivöö
lipsu ja 8 rõõmsat naeratust, kuid 8
reha oli neid Jõgeval juba ootamas.
See kõik oli vajalik, et võtta osa 12.
juunil Jõgeval toimuvast II Eesti
Naiste Tantsupeost ‘Mehelugu’.
Neiud võttis vastu ja võõrustas kaunis
Udu talu kämpingumajake Palamuse
vallas, Kuremaa järve ääres. Pikemalt
sisseseadmata alustasid naised
tantsude läbivõtmist. Iseenesest olid
tantsud kõigil selged, kuid suur
ärevus ja närv vallutasid nii mõnegi
kaine mõistuse, muutes õpitu uduseks
unustuseks. Järgmise päeva esimestel
hommikutundidel suunduti välisrühmade
ülevaatusele, kus vormiti naiste metsikud
hüpped kauniteks tantsusammudeks.
Välisrühmadele toimusid põnevad
ekskursioonid Jõgevamaal, kus näidati
põrandaleivakujulisi vooresid ja kuklikeste
moodi mõhnasid. Samuti ei puudunud
huvireisist Kuremaa tuulik, Palamuse
koolipink ning apteegis pakutav Punsli eli.
Viimane on kõige laiemas tähenduses
apteekri poolt valmistatud alkohoolne jook,
mis algselt oli mõeldud haavade võidmiseks,
kuid hiljem hakati kasutama söögiisu
suurendaja ja sügismasenduse peletajana.
Palamuse apteeker seletas, et Toots olla seda
kasutanud hoopis südamepöörituse vastu.
Eritellimusel sai iga huviline endale isikliku
pudeli soetada.
Päeva eredaim hetk kuulus siiski Kassinurme
muinasalale. Sealne Hiiekoht on üks
vanemaid pühakohti Eestimaal, kus hoitakse
alal vanu rahvakombeid. Eesti Naiste
Tantsupeo peakorraldaja Airi Rütteri
eestvedamisel sammuti päikesetantsu,  paitati
Ohvrikivi, Naisekivi (emake Suur Loodus)  ja
Armastusekivi. Igale kivile visati ainult temale
omaseid teri proua Airi heade soovide saatel.
Kõik tantsijad said ka oma soovid lõngaga just
teda kõnetavale puule siduda. Mõnel läks vaja

ka mitut lõnga, sest soove oli ikka mitu. Hiie
külastus lõpetati Maavanema palvega.
Ürgsed energiad maast talletatud,
muinasaegsete esivanemate õnnistused
kogutud, saadeti tantsijad vastu
Naistetantsupeo väljakutsetele.
Nõnda kiirelt oli kätte jõudnud reede, mil lisaks
Eesti välisrühmadele Kanadast, Inglismaalt,
Iirimaalt, Luksemburgist, Soomest ja Norrast,
liitusid ka Eestis tegutsevad 394 tantsurühma.
Koos alustati edukate proovide läbiviimist.
Paraku oli ilmal laupäevaks hoopis teine
plaan. Nimelt kallas terve päev tugevat vihma,
mis sundis kõik ettevalmistamata tantsulised
poodi kummikute järgi ruttama. Lõuna ajal ei
olnud enam terve Jõgeva peal müügiks mitte
ühtegi paari vettpidavaid jalanõusid. Sel
hetkel tuli kasuks Palamuse apteegist
soetatud Punsli eli, mis vere kuumana ning
silma säravana hoidis.
Kontsertpäeva saab kokku võtta kui võimsa
ning eduka elamuse. Isegi päike ja  vikerkaar
ilmusid sündmust tunnustama. Suure
hurraaga tänasid Londoni tantsijad nende
juhendajat Marje Viilut, kes hoolimata
takistustele suutis naised ühtse rühmana
tantsima panna. Tänaseks on pakutud
naistele võimalusi võtta osa noorte
tantsupeost, Kihnu saare rahvatantsu
üritustest ning ka Londoni pidudest.
Kirjutas Sirje Viilu

S Ä R T S A K A S  R A H V A T A N T S U N E I D U D E  S E L T S K O N D
N A I S F E S T I V A L I L  J Õ G E V A L

JA A N I P I D U  B R A D F O R D I S

Founded by two Estonians, Kristo
Käärmann and Taavet Hinrikus,
TransferWise touts itself as a peer-
to-peer money transfer service. At
the heart of its business is the idea
that pairing people in the same
country who want to transfer
currency means no real exchange
needs to occur, saving on foreign
exchange fees.
Before the referendum Hinrikus
said “We believe it would be crazy
for the UK to leave the EU, both for
businesses and consumers. A
Brexit would have a big impact on
TransferWise. The EU means free
movement of talent: we have 40+
nationalities working together at
TransferWise. To grow an
international business you need an
international team and access to
the best talent in the world. Being
in the EU also makes it easier to
do business globally and break

into new markets. We’re regulated
in the UK, which currently means
we’re regulated in every EU
country. This cohesive approach
to regulation has simplified our
growth across the region.
Like many businesses in London
we chose to headquarter here
because of the access to global
talent and global markets. If the
UK leaves the EU, we’ll have to
consider whether it makes
business sense to stay
headquartered here. It’s a decision
we don’t want to make but one that
we have to consider. This year we
are setting up offices in Australia
and Asia, and the fact is that
countries and cities all around the
world are in competition when it
comes to attracting businesses.
London is a great place to set up a
business today but other cities are
fast catching up”. The Guardian

Those voting to leave the EU relied
heavily on promises of increased
budgets for the NHS and also on
reducing immigration from EU
countries.  There are 57,608 staff
in NHS Trusts and Clinical
Commissioning Groups who are
nationals of other EU countries.

The top 4 are Irish (12,994), Polish
(7297), Spanish (7121) and
Portugese (6227). Luxemburg
provides the least number, just 10,
Slovenia 109 and Estonia 155. 369
Latvians and 914 Lithuanians also
provide their talents to the NHS.

EU workforce in the NHS

TransferWise  was  aga inst  Brex i t

13. juulist ametist tagasi astunud
Briti valitsusjuhi David Cameroni
asemel asub sellele kohale
Theresa May. Eesti peaminister
Taavi Rõivas ütles, et kavatseb
Mayga esimesel võimalusel
kohtuda.
"Tänan kolleeg David Cameroni
selle eest, et Ühendkuningriik on
olnud Eestile lähedaseks
partneriks ja liitlaseks nii Euroopa
Liidus, NATO-s kui ka
kahepoolselt. Kavatsen ametisse
asuva peaministri Theresa May’ga

esimesel võimalusel kohtuda ja
rääkida nii poliitilisest, majandus-
kui ka kaitsekoostööst," kinnitas
Rõivas.
"Ei väsi kordamast, et Eesti, aga
ka Euroopa Liidu huvides on, et
Ühendkuningriigi ja EL tulevane
suhe jääks võimalikult lähedaseks.
Milline see suhe tulevikus olema
hakkab, sõltub mõistagi eelkõige
Ühendkuningriigi uuest
peaministrist ja tema poolt juhitava
valitsuse visioonist," lisas ta.

BREXIT

Fotod: Toomas Ojasoo

Accordionist Peter Sheldon
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S P O R T

Eestlasi elab kõikjal. Neid, kes välismaal
eesti keelt õpetavad või kultuuri
levitamisega seotud on, oodatakse iga
nelja aasta järel Tartusse konverentsile
Eesti keel ja kultuur maailmas. Tänavu
28.-30. juunini toimus see üritus juba
viiendat korda, korraldajateks ja
rahastajateks olid Eesti Instituut, Tartu
Ülikool ning haridus- ja teadus-
ministeerium, kultuuriministeerium ja
välisministeerium.
Kolme päeva sisse mahtus väga palju
toredat. Esimesel õhtul vaatasime Priit
Kruusi humoorikat monoetendust „Õpetaja
Tammiku rehabiliteerimine“, mis arutles
õpetaja missiooni ja staatuse üle
tänapäeva Eesti ühiskonnas. Pidulikud
õhtused vastuvõtud korraldasid Haridus-
ja Teadusministeerium ning Tartu Ülikooli
rektor Volli Kalm, kes ka Torontot on
külastanud. Konverentsi sisukad
tööpäevad möödusid Lossi tänava
ringauditooriumis, kus peakorraldaja
Katrin Maiste sõnul käis üritust kuulamas
kokku üle 140 inimese. Teemadering oli
väga lai – räägiti kultuurist, keelest,
identiteedist, arutleti Eesti rolli üle
Euroopas ja maailmas, eesti keele
positsiooni ja tuleviku üle.
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise
välisõppe (EKKAV) programmist rääkis
Tartu Ülikooli professor Birute Klaas-Lang.
Eesti keelt on välisülikoolides õpetatud
juba üle saja aasta, tänapäeval saab seda
õppida umbes 30 kõrgkoolis, see arv
muutub pidevalt. EKKAV programmi alusel
on toetatud eesti keele ja kultuuri õpet
alates 2005. aastast. Praegune programm
on koostatud aastateks 2011—2017,
tegevusi rahastab haridus- ja
teadusministeerium, programmi haldab
2006.-2016. aastani Eesti Instituut.
Konverentsi teistestki sõnavõttudest jäi
kõlama eesti keele välisõppe olulisus.
Lisaks ülikoolidele õpetatakse eesti keelt
ka paljudes täienduskoolides ja
lasteringides, tegutsevad huviklubid ja
kultuuriseltsid. On tore, et väike ja vaene
Eesti kannab hoolt välismaal elavate
rahvuskaaslaste keele ja kultuuri säilimise
eest ning tegutseb aktiivselt ka selle
tutvustamisel mitte-eestlastele. Tulemas

on Eesti Vabariik 100 pidustused ning
mitme aasta jooksul on kavas korraldada
sadu üritusi üle kogu maailma. Eesti on
väike ning vahel on eestlased hirmul, kas
me ikka tuleme kõigi ülesannetega toime
ning paistame suuremate rahvaste hulgas
piisavalt silma. Välisminister Marina
Kaljurand rääkis konverentsil Eesti rollist
maailmas, samal teemal kõnelenud Taani
suursaadik Eestis Søren Kelstrup pidas
oma ettekande sulaselges eesti keeles.
Seejärel arutlesid samal teemal
välispoliitika ja diplomaatia eksperdid.
Konverentsil räägiti ka keeleõppest
mitmes võtmes, oma kogemusi jagasid
lektorid, loomeinimesed ja
kultuurikorraldajad. Ülikooli professori
Martin Ehala sõnul pole meil midagi
häbeneda – kuigi juba 150 aastat on
räägitud eesti keele kohe-kohe
väljasuremisest, on see vägagi elujõuline
– vaatamata oma väikesele
kõnelejaskonnale kuulub meie keel
maailmas kõige arenenumate ja
stabiilsemate kultuurkeelte hulka.
Konverentsi viimasel päeval sai osaleda
kolmes teematoas – põhiväärtused ja
identiteet, laste ja noorte keelekasutus
välismaal ning eesti keele e-õpe.
Ringauditooriumi fuajees sai osta
eestikeelset õppe- ja erialakirjandust.
Kohal oli Tartu Ülikooli televisioon ning
kõik ettekanded on järelvaadatavad nende
kodulehel.
Konverentsi peakorraldaja, eesti keele
välisõppe ekspert Katrin Maiste (Eesti
Instituut) loodab tulevikus suuremat
üritusest osavõttu just väliseestlaste
nooremalt põlvkonnalt. Ta julgustas noori
uurima praktikavõimalusi Eestis. Eesti
Instituudil on olnud välisülikoolidest
praktikante, kes on suurepäraselt
hakkama saaanud. Heast keeleoskusest
olulisem on tahe ja innukus.
Keeleõpetaja ja populaarsete õpikute
autor Mall Pesti kiitis konverentsi
osavõtjate sünergiat, mis annab palju
positiivseid impulsse. Mall Pesti saab oma
õpikute kohta pidevalt tagasisidet, tema “E
nagu Eesti” on kasutusel üle 50 maailma
riigis. Lea Kreinin

Kardemon sobib
imehästi punase sõstra
koogi maitsestamiseks.
Võib ka tarvitada musti
sõstraid. Serveeri koos
marjajäätisega.
Koostisosad
· 150 g sulatatud võid
· 0.5 dl piima
· 3 suurt muna
· 250 g suhkrut
· 275 g nisujahu
· 1 sl vanillisuhkrut
· 2 tl küpsetuspulbrit
· 1 tl purustatud

kardemoni

· 3 dl puhastatud
punaseid või musti
sõstraid

Valmistamine
Kuumuta ahi 175
kraadini.
Klopi munad suhkruga
paksuks, heledaks ja
kohevaks vahuks.
Sega kuivained
omavahel. Sega sulavõi
piimaga. Lisa kuivained
ja või-piimasegu
munavahu hulka ning
sega tasakesi
ühtlaseks.
Vooderda 25x35 cm
koogivorm
küpsetuspaberiga ning

tõsta koogitainas vormi.
Puista puhastatud
sõstrad ühtlase kihina
koogi peale.
Küpseta eelkuumutatud
ahju keskel 25-30
minutit, kuni kook on
helepruun ning kenasti
läbi küpsenud. Lase
veidike või täielikult
jahtuda, siis lõika
ruutudeks.

K O K A K U N S T  - Kardemoni-sõstrakook
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Rio olümpiamängud algavad 5. augustil. Eesti olümpiakoondise lõplikus
koosseisus on 46 sportlast.
KERGEJÕUSTIK: Mehed: 400m tõkkejooks: Rasmus Mägi (49,04) ja Jaak-
Heinrich Jagor (49,65); Odavise: Magnus Kirt (84.47), Risto Mätas (83.09) ja
Tanel Laanmäe (85.04); Maraton: Tiidrek Nurme (2.17.59) ja Roman Fosti
Kettaheide: Gerd Kanter (65.27) ja Martin Kupper (66.61); Kümnevõistlus:
Karl Robert Saluri (8108) ja Maicel Uibo (8315)
Naised: Kaugushüpe: Ksenija Balta (6.65); Odavise: Liina Laasma  (63.65);
Maraton: Liina Luik, Lily Luik ja Leila Luik; Seitsmevõistlus: Grit Šadeiko (5676)
LASKMINE: Peeter Olesk. MAADLUS: Heiki Nabi, Ardo Arusaar ja Epp Mäe
PURJETAMINE: Deniss Karpak, Ingrid Puusta, Karl-Martin Rammo,  Kätlin
Tammiste,  Anna Maria Sepp. SÕUDMINE: neljapaat - Allar Raja, Andrei
Jämsä, Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Sten-Erik Anderson (varu).
SULGPALL: Raul Must, Kati Tolmoff. JUDO: Grigori Minaškin.
TRIATLON: Kaidi Kivioja. UJUMINE: Martin Allikvee, Maria Romanjuk.
JALGRATTASPORT: Rein Taaramäe, Tanel Kangert. TÕSTMINE: Mart Seim.
VEHKLEMINE: Irina Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk
(varu), Nikolai Novosjolov. VIBULASKMINE: Laura Nurmsalu.

Vehklemine
Eesti epeenaiskond  koosseisus Irina
Embrich, Erika Kirpu, Julia Beljajeva
ja Kristina Kuusk tulid Poolas
peetavatel Euroopa meistrivõistlustel
teist korda kuldmedalile, alistades
finaalis 33:28 Prantsusmaa.
Eesti pääses finaali võitudega vastu
Soomet (45:34); Itaaliat (45:30) ja
poolfinaalis Ungarit (39:30).
Kergejõustik
Euroopa meistrivõistlustel Amster-
damis juulikuu alul kettaheitja Gert
Kanter oli ainuke eestlane, kes
saavutas medalikoha. Kanter sai
hooaja parima tulemusega 65.27m
kolmanda koha. Võitjaks tuli poolakas
Piotr Malachowski (67.06), hõbeda
sai belglane Philip Milanov (65.71).
Seitsmendal kohal oli Martin Kupper
tulemusega 63.55 m.
Kaugushüppes sai Ksenjia Balta
hooaja parima tulemuse hüppega
6.65, millega sai neljanda koha.
Hüppe pikkus  oli täpselt sama kui
pronksmedali saanud sakslanna
Malaika Mihambo, aga Ksenjia
paremuselt teine hüpe oli 2 cm võrra
lühem kui Mihambol.
Odaviskes sai Risto Mätas neljanda
koha 82.03ga. Võitja oli lätlane
Zigismunds Sirmais (86.66).
400 meetri tõkkejooksja Rasmus
Mägi ei pääsenud finaali, kuna ta jäi
eeljooksus kolmandaks ajaga 49,50.
Mägi nimel on Eesti rekord koguni
48,54. Jaak-Heinrich Jagor jooksis
elus teist korda alla 50 sekundi -
49,65.
Kümnevõistluses osalesid kaks noort
-  22 aastased eestlased Janek
Õiglane  ja Kristjan Rosenberg, kes
saavutasid vastavalt 12. ja 13. koha.
Õiglane 7762 punktiga, Rosenberg
7738 p. Võitja oli belglane Van der
Plaetsent 8218 punktiga.

Kaks eesti rekordit purustatud - Liina
Tšernov jooksis 19. juunil  Belgias
võistlusel 1500m Eesti rekordi
4.11,44. 19-aastane vasaraheitja
Anna Maria Orel sai Soomes
võistlusel esikoha uue Eesti rekordiga
67.52.
Võrkpall
Varnas Bulgaarias juulikuu alul
toimunud võrkpalli Euroopa liiga
finaalturniir tõi eestlastele ajaloolise
kuldmedali ja koos sellega
edasipääsu maailmaliigasse. Eesti
võitis finaalmängu alistades
Makedoonia 3:0 (25:19, 25:13 ja
25:23). Kindla võidu saavutanud Eesti
meeskonna suurimad punktitoojad
olid Keith Pupart ja Robert Täht
võrdselt 14 silmaga.
Tennis
Kaks eestlast mängisid Wimble-
doni noorteturniiris paarismängus.
Teises ringis kohtusid Mattias
Siimar ja Kenneth Raisma teine teisel
pool võrku! Siimari partneriks oli Hong
Kongi mängija Anthony Jackie Tang
ja Raisma jagas väljakupoolt
kreeklase Stefanos Tsitsipasega.
Avaseti võitsid Siimar ja Tang
tulemusega 6:4. Teine sett kuulus
sama tulemusega paarile Raisma /
Tsitsipas. Põneva mängu võitsid siiski
Raisma ja Tsitsipas, kui said
otsustavas setis kirja 6:2 võidu.
Raisma ja Tsitsipas jõudsid finaali,
kus nende vastased olid kanada paar
Felix Auger-Aliassime / Denis
Shapovalovi. Kuidki nad kaotasid
esimese seti 4:6, võitsid nad
järgmised kaks setti 6:4, 6:2 ja
Wimbledoni noorte paarismängu
karika.
Naiste turniiril kaotas Annet Kontaveit
avaringis tshehhitarile Barbora
Strýcovále  6-4; 4-6; 4-6. Mäng kestis
üle kahe tunni.

4. juulil avasid välisministeeriumi kantsler
Rainer Saks ja Eesti suursaadik Iirimaal
Kristi Karelsohn Eesti aukonsulaadi
Corkis, mis on esimene Eesti aukonsulaat
Iirimaal. Eesti aukonsul on John Dennehy
(44), kelle konsulaarpiirkond on Corki,

Limericki, Tipperary, Waterfordi ja Kerry
maakond. Suursaadik Karelsohni ütles, et
Cork on Iirimaa suuruselt teine linn ning
oluline ärikeskus ja ülikoolilinn, ja Corkis
on ka aktiivne Eesti kogukond.

Esimene aukonsulaat Iirimaal

Austria kõrgeim kohus tegi otsuse, millega
tühisras mais toimunud presidendi-
valimised, mille võitis roheliste kandidaat,
Eesti verd Alexander Van Der Bellen.
Van Bellen võitis euroskeptilise
Vabaduspartei konkurenti Norbet Hoferit
vähem kui ühe protsendi ja 30 683
häälega. Hoferi erakond kaebas
tulemused kohtusse väitega, et posti teel
saabunud hääli ei käsitletud korrektselt.

Ehkki Austria presidendil on suuresti
tseremoniaalne roll, nähti tulemust kui
sümbolit võidust migrandikriisist õhutatud
parempopulismi vastu.
Austria ajaloos on tegu esimese
omalaadse kohtuotsusega ja valimised
lähevad nüüd kordusele. Uus hääletus
toimub selle aasta septembris või
oktoobris.

Austria tühistas presidendivalimiste tulemused

Eesti Välisministeerium on teadlik neljast
eestlasest, kes said vigastada terrori-
rünnakus Nice’is 14. juulil. Sündmuskohal
oli ka mitmeid eestlasi, sest Nice'is toimus
rünnaku ajal Euroopa Innovatsiooni-
akadeemia, kust võttis osa paarkümmend
Eesti tehnoloogiavaldkonna inimest.
Nende seas on vigastatud. Üle 130
piirkonnas viibinud eestlase kohta on
välisministeerium saanud info, et
nendega on kõik hästi.

Terrorirünnak Nice’is
Uudisteportaal Delfi küsis oma lugejatelt,
kellest peaks saama järgmine Eesti
president. Küsitlusele vastas 9436 inimest,
kellest enamik eelistab presidendina näha
Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE)
esimeest Mart Helmet.

Helme poolt hääletas 45% vastunutest,
järgnesid Marina Kaljurand (20%) ja Siim
Kallas (15%). Ülejäänud nimede
toetusprotsent jäi alla kümne.

Järgmine Eesti president?
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‘SEITSEMAJA’
B & B GUEST HOUSE
Run by Lynn and Bob
Haidak 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). Sauna facility available as 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”

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.
Sponsoritele pakutakse välja tasuta sissepääs
laagri lõpupeole, prii söögipilet, 5 tombola piletit,
reserveeritud istekoht ja soovi korral ilmuvad
sponsorite nimed ka peokavas.
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.

OOTAME INGLISMAA EESTLASTE LASTE SUVELAAGRI SPONSOREID

IES Tulevik kutsub teid
E E S T I  N O O R T E  J A  L A S T E  S U V E L A A G R I

L Õ P U P E O L E
J A  Õ H T U S E L E  T A N T S U L E

laupäeval 13. augustil 2016 algusega kell 13.30
Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF

Kell 13:30 - Esinevad suvelaagri koor ja
rahvatantsurühm

Päevakavas ka
Ø Loterii ØÜhislaulud ØMüügilauad

ØNäitused
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
Transpordi ühendus autoga - lõunast M1 (J18) - A5

Põhjast M1 (J20) - A426 (Rugby) - A5.
Rongiga Rugby jaama, edasi taksoga 4 miili.

Info: facebook, www.tulevik-uk.org

Leinateated teistest eesti  ajalehtedest
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†
Kauaaegset sõpra

TOOMAS NURMELA’t
sünd: 08.04.1956 Corshamis
surn: 04.06.2016 Corshamis

mälestavad
Linda Lembra
Ingrid Smith

†
HILLA VARES

sünd: 21.05.1921 Eestis
surn: 16.06.2016 Ilkestonis

Kauaaegset ühingu liiget mälestavad IEÜ
Nottinghami osakonna liikmed ja juhatus.

Eesti Elu (Kanada)
Peeter Käärid *06.02.69; † 02.05.16
Raymond Rannala *10.03.28 Eestis; † 25.05.16 British Columbias
Aino Jackson (Nahksepp) *14.03.24 Eestis; † 04.06.16 Burlington,
Ontarios
Uno Peter Kohal *14.08.29 Tartus; † 07.06.16 Barrie’s, Ontarios
Arvo Reitav *25.08.61 Torontos; † 18.06.16 Torontos
Hilja Rannala (Kruusiauk) *08.03.24 Tallinnas; † 23.06.16 Niagara
Fallsis
Herniide Koplimägi *22.09.20 ; † 23.06.16
Nelda Kopvillem *16.04.29 ; † 06.07.16
Linda Kiudorf (Parik) *1926 Eestis ; † 29.06.16 Sudbury, Ontarios
Evi Koppel (Pajos) *14.02.26 Käsmus; † 02.06.16 Torontos
Erika Pent (Rattasepp) *02.04.18 Tallinnas; † 26.06.16 Ottawas
Sylvia Entson (Kulama) *1933 Eestis; † 02.07.16 Ontarios
Hillar Kurlents * 02.08.31 Tartus; † 03.07.16 Montrealis
Vaba Eesti Sõna (USA)
Lagle Kõiva (Vester) *29.04.35 Tartus; † 31.05.16 Connecticutis
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Vello Vaigur *25.03.41; † 31.05.16 Stockholmis
Kalle Koit Onno *07.04.27 Tallinnas; † 31.05.16 Stockholmis
Milvi Seim (Säinas) *17.11.33 Tallinnas; † 23.0.16 Stockholmis

Eesti Hääl soovib
sünnipäevalastele õnne

21. juuli  Sirje Ilmari
23. juuli  Rein Kalmaru
29. juuli  Endla Lepik
29. juuli  Eda Kalvik
31. juuli  Aili Eistrat (juubilar)
11. aug  piiskop Andres Taul
      (juubilar)
12. aug  Maarja Reiman

(juubilar)
Tähtpäevad
28. juuli 1946 EELK Londoni
         Kogudus asutati
10. aug     Eesti Rahva
  Võitluspäev (Sinimäed 1941)
20. aug 1991 Iseseisvuse
         taastamine
23. aug 1989 Balti kett

Sündinud
26. juuli 1841 C.R.Jakobson
2. aug 1878  Aino Kallas
7. aug 1930  Veljo Tormis
11. aug 1905  Ernst Jaakson

13. aug 1865 Konstantin
         Türnpu
18. aug 1909 Milizia Korjus
26. aug 1928 Heino Laaneots

Surnud
11. aug 1886 Lydia Koidula
25. aug 1882 F.R.Kreutzwald
26. aug 1980 Milizia Korjus
28. aug 2006 Heino Lipp

Mälestame Inglismaal
lahkunuid

1. aug 1972   Kindral-Major
         Arthur Lossmann
1. aug 1993  Ernst Tarn, IEÜ
    juhatuse liige ja laekur
    1950-1984
22. aug 1995 Ernst Luuk,
    Bradfordi segakoor
    ‘Kungla’ juht ja Eesti
    täienduskooli juhataja
23. aug 1996 Ene Helbemäe-
     Grieve, filmiprodutsent
24. aug 1983 Leonhard Veski,
     Leicesteri Eesti Maja
     esimees ja koorijuht

TULGE  LAULMA!
Olete oodatud osalema REE koori
(www.eksperimentaalkoor.co.uk)
7.muusikalaagrisse "Laul Kodust",

mis toimub ajavahemikus 23.-25. septembril
Bradfordi Eesti Majas, Põhja-Inglismaal.

Õpime ja esitame põnevat ning mitmekülgset
repertuaari. Laulame laule kodust,

koduigatsusest, kaunist loodusest, jm.
Osalevad ka laulusolistid ja saateansambel.

Kohtumiseni sügisel!
Detailsem info – 07747170643

reet10nov@hotmail.com
Reet Kromel

(REE-koori dirigent ja kunstiline juht)

ENGLISH SUMMARY
The last month has brought turmoil in many areas, in
France with the terror attack in Nice, in Turkey with
a unsuccessful coup and in the United Kingdom with
a win for Leave campaigners in the EU referendum.
In Nice four Estonians were injured in the heavy
goods vehicle attack along the Avenue des Anglais.
There were, no doubt, Estonian holiday makers in
Turkey. In Great Britain there are many disappointed
people, over 16 million who voted to remain, and
amongst these people of Estonian heritage who
were entitled to vote. The uncertainty of what the
future brings to trade with Estonia, with the cost of
travel to and fro, with Estonians who have settled in
the UK. In 2015 more than 2,000 Estonians returned
to their homeland than emigrated across the world.

Apart from the Brexiteers, the outcome of the
referendum was welcomed by Vladimir Putin, who
foresees a weaker EU. The UK remains, however, a
leading part of NATO and at their recent conference
it was confirmed that a 500 strong battalion of UK
troops are to be sent to Estonia as part of a NATO
commitment made after Russia's annexation of
Crimea. Defence Secretary Michael Fallon said that
the Russian President was trying to change
international borders by force. NATO has also
complained of aggressive behaviour by Russian
warplanes in the Baltic region.
On 23 June Estonia celebrated Victory Day in
commemoration of the Battle of Võnnu in 1919,
which cemented Estonian independence.
Let us look forward to a more peaceful summer. See
you at Catthorpe in August!


