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EESTI LIPU 128. SÜNNIPÄEVA TÄHISTAMINE
EESTIMAAL JA INGLISMAAL
4. juunil möödus 128 aastat sinimustvalge
lipu pühitsemisest Otepääl. Traditsiooniliselt
algas hommik lipuheiskamisega Pika
Hermanni torni.

tähendust: sinine on usu ja lootuse värv,
ustavuse sümbol; must on kodumaa mulla
värv;
valge
on
parema
homse,
vaimuvalguse, valge lume, valgete ööde ja
Eestimaa
kaskede
värv.
Ergma
meenutas
õpetaja Oskar Kallase
sõnu 1884. aastal
meie lippu õnnistades,
et see saab neile, kes
temale
ustavaks
jäävad ja teda kõrgel
hoiavad, kaitsjaks ja
hoidjaks
kõigis
eluraskustes.
Ta
kutsus sinimustvalge
ümber koonduma.

Pühalik talitus algas Kuberneri aias kell 7
riigihümniga, millele järgnes Riigikogu
esimehe Ene Ergma kõne. Seejärel esitasid
koorid Kaitseväe orkestri saatel laulu „Hoia,
Jumal, Eestit“ (J. Aavik) ning EELK
peapiiskop Andres Põder õnnisas lippu.
Päeva tähendust mõtestas Eesti Lipu Seltsi
esimees Trivimi Velliste. Talituse lõpetas
„Eesti lipp“ (M. Lipp).

Auvalves
olid
kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad,
noorkotkad,
kodutütred, skaudid ja gaidid, oma
lippudega olid kohal mitmed seltsid ja
ühingud. Ürituse korraldasid Riigikogu ja
Eesti Lipu Selts.

Samal päeval tähistasid eesti lipupäeva ka
Nottinghami
ümbruskonna
eestlased
piduliku aiapeoga, mis oli samal ajal ka
mõeldud
kuninganna
Elizabeth
II
teemantjuubeli pidustusena. Osalised olid
Lipu auks kõnelenud Riigikogu esimees Ene kõik rõõmsas tujus ja lehvisid nii Eesti kui ka
Ergma rõhutas kõigepealt meie lipu värvide Suurbritannia lipud.

asutatud detsember 1947
SURI TUNTUD LAULJA
VELLO ORUMETS

Ööl vastu laupäeva 26. mail suri Tartu Orumetsal
ilmus
kokku
kaheksa
Ülikooli Kliinikumis 70. aasta vanuselt sooloalbumit,
neist
esimene
„Vello
tuntud eesti laulja Vello Orumets.
Orumets” ilmus aastal 1982 ning viimane
aastal 2009 ja see kandis nime „Igatsus on
armastus”.
Tema kuulsamate hittide hulka kuulub
kindlasti lugu „Miniseelik". Teiste tuntumate
laulude hulka kuulusid „Rannapiiga”, „Kui
kõnnib mannekeen”, „Las mööduvad
aastad”, „Kolm kaunist sõna”.

Vello Orumets sündis 28. juunil 1941.
aastal.Viljandis. Oma viljakamad aastad
laulis Orumets ansamblis Laine, sealt
lahkudes
nägi
teda
lavalaudadel
sooloesinejana.

Vello Orumets esines Inglismaal maikuu
alul aastal 2010 Leicesteri Eesti Majas ja
järgmisel päeval emadepäeval Bradfordi
Eesti Kodus. Rohkearvuliselt kohale tulnud
publik oli väga vaimustatud nii mehest kui
lauludest. Inglismaal oleku ajal ööbis ta ka
meie juures ja oli igate pidi tore ning kena
inimene, kellega oli rõõm vestelda ja aega
veeta.
Viimastel aastatel oli Vello Orumets hädas
tervisega, saatuslikuks saigi mehele nõrk
süda.
Reet Järvik ja Toomas Ojasoo

EMADEPÄEV BRADFORDI EESTI KODUS
Pühapäeval 13. mail olid mitme põlvkonna
kaasmaalased kogunenud Eesti Kodusse,
et austada eesti emasid. Igale emale
kinnitati rinda Lydia poolt valmistatud lill.

‘Moon River’ ja Reet Järvik luges ette Kersti
Merilaasi luuletuse ‘Vanaemad ja hobused’.
Lõpuks laulsid Reet ja Karin kaks laulu Artur
Rinne ‘Ema laul’ ja Raimond Valgre
‘Meloodia’.

REE KOOR BRÜSSELIS
Uute muusikaliste nägemustekütkes
Ajavahemikul 4. – 6. mai korraldasid REEkoor
(Rahvusvaheline
Eestlaste
Eksperimentaalkoor) ja Belgia Beene
Segakoor koos ühe erakordse ja hinge
kosutavalt põneva laululaagri.

Foto: Heiko Schmauck
Ürituse eesmärk oli tutvustada Eesti koori
laulutraditsiooni jazzmuusika võtmes, sekka
ka maailma meistreid.
Ning lisaks koori koosseisule ühinesid
meiega muusikud Tiit Saluveer (klaver) ja
Meelis Sütt (löökriistad, congad) Eestist,
Andi Piliste (basskitarr) Inglismaalt ja
jazzlauljatar Anna Kuchinsky Londonist.
Koori repertuaaris olid kesksel kohal
eestiautorid: R. Valgre, A. Oit, V. Ojakäär,
A.Jaama. Kuid lisaks oli võimalik nautida
helgeid
momente
ka
jazzmuusika
klassikutelt: G. Gershwin, E. Cooley, D.
Ellington, A. C Jobim. Kogu muusika oli
spetsiaalselt arranzeeritud ja kohandatud
segakoorile.
Ehkki REE-kooril on seljataga juba üks
õnnestunud
gospellaululaager
(Catthorpe’is, Inglismaal 2011), meelitas

jazz projekt oma idee uudsusega kokku
eesti lauljaid erinevatest paikadest. See
kordses koorilaagris osalesid lauljad 7
erinevast Euroopa riigist: Soomest, Eestist,
Saksamaalt,
Inglismaalt,
Belgiast,
Hollandist ja Luxemburgist.
Projekt oli sõna tõsises
mõttes rahvus vaheline ja
kordumatu!
Minul kui dirigendil oli igati
rõõm näha meie proovides
lauljaid, kel svingirütm pani
sära silma ja naeratuse
näole!
Jalgise
enesest
taktilöömas!
Rütmimootor
meel testiksumas! Muusika
jõud oli lummav!
Spontaalselt moodustunud
rütmigrupp meie kaunite ja
võluvate naislauljate osalusel
oli imeline! Teie panus
rikastas meie kava oluliselt ning pakkus
publikule saalis avastamise rõõmu ja
vaheldust. Aitäh! Ja milline publik! Täis saal
oli emotsionaalselt kaasa elav ja soe.
Brüsseli Lumeni Kultuurikeskuses esitatava
kontserdiga jäin mina kui dirigent väga
rahule. Olgem ausad – minimaalse
ettevalmistus ajaga – reede õhtu ja
laupäeva pool päeva – saavutasime me
laval maksimaalse tulemuse! Võttes
arvesse praktiliselt olematuta ja faktorit ning
repertuaari õppimist kaug juhtimise teel.
Vaatamata sellele, andsid muusika laagri
osalejad endast oma parima.
Dirigendina on vägagi inspireeriv tööd teha
selliste
pühendunud
ja
motiveeritud
lauljatega. Sisimastunne, et koos oli korda
saadetud midagi väga erilist.

Koosviibimine algas südamliku ja sooja
jumalateenistusega, mida pidas õp. Valdo
Lust. Valdol on viimasel ajal kujunenud
selgem pilt ema rollist lapse kasvatamisel,
kuna ta on ise alles värske isa! Klaverit
mängis kauaaegne kiriku organist Karin
Blakeley.
Peale lühikest vaheaega algas eeskava,
mida alustas Endla Lepik ema teemalise
luuletusega. Järgnes Katrin Hiietami laste
ansambel, kes mängisid viiulit, laulsid ja
kandsid ette emale pühendatud luuletuse.
Laste ülesastumine oli eriti armas ja südant
soojendav. Karin Blakeley mängis klaveril
Neis põnevates koorilaululaagrites, kus
lauljad üle Euroopa, tekib tavaliselt
unikaalne ja kordumatu loominguline
atmosfäär. See oma korda annab suurt
jõudu ja motivatsiooni edaspidiseks eluks!
Seekord
eksperimenteerisime
me
jazzmuusikaga, nihutasime muusikalisi piire
ning tulemus oli vaimustav!
Ees ootamas uus jazzmuusikalaager
Londonis ning ringreis jõulu gospelkavaga
Eestimaa kirikutes.
Kohtumiseni!
Reet Kromel (kunstiline juht ja dirigent)

Lõppsõnas tänas Eesti Kodu esimees Vello
Vahter õpetaja Valdo Lusti, kava koostajat,
kõiki esinejaid ja perenaisi Lydiat ning Sirjet
rikkaliku ja maitsva kohvilaua eest.
Koosviibijad istusid veel kaua koos ajades
juttu ja nautides kohvilaua hõrgutisi.
Emadepäeva
tähistamise
traditsioon
Bradfordi Eesti Kodus on olnud pikk ja algas
eesti täienduskooli lastega. Loodame, et
uued Bradfordi ja ümbruskonda asunud
eestlased ja nende lapsed suudavad seda
traditsiooni jätkata ka tulevikus.
Reet Järvik

IES TULEVIKU
NÄDALALÕPP
Maikuu lõpus toimus IES Tuleviku
kokkutulek Catthorpe Manoris, mis sisaldas
eesti rahvatantsu workshoppi ja ka 38.
aasta juubeli tähistamist järjekordse
piduliku õhtusöögi ja tantsuga. Osalesid
neli külalist Iirimaalt, Anne, Anneli, Kaia ja
Katrin. Nende muljed nädalavahetusest on
kirjeldatud
järgmistes
vaimukates
värsiridades, mida tuleb laulda 'Tuljaku'
viisil.
järgneb lk 2

Järgmine Eesti Hääl ilmub 14. juulil.
Kaastööd ja kuulutused palume hiljemalt 4. juuliks
Korrektuur: Tiina Kõiv
Fotod: Toomas Ojasoo
Eesti Hääle väljasaatjad ja abilised: Adelies Beermann, Endla Hopkins, Leida Laumets,
Ida Lemsalu, Asta Rank, Artur Sepp.
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ANGLO-ESTONIAN

RELATIONSHIPS!

Recently we met up with the spouses of
people of Estonian parentage and descent
who were born in this country but grew up in
a very Estonian environment at home and in
the local Estonian community. We asked
them to speak candidly about the impact of
the
Estonian
dimension
on
their
relationships and lives. Here is a selection of
their views:
Roger Edwards – married to Astrid (née
Miilmaa)
I have had some
interesting
experiences with
Estonian
food
and I still can’t
get my head
around
eating
salted herrings
for breakfast!!
My pet hate is the
‘waste not, want
not’ mentality with food and the serving up of
the previous evening’s leftovers for
breakfast the following morning. But maybe
that is a manifestation of times of hardship
and shortage.
The liquid beverages, however, are “too
good for my own good!”
Estonian contacts have given a wider
cultural outlook to our sons and an extra
dimension to their lives. They have become
immersed in Estonian national dancing
which they picked up at children’s camp
from an early age.
The language aspect can sometimes be
irritating as it sometimes gives the
impression of being insular and noninclusive although I am sure that this is not
intentional. However, this does not happen
that often!
I have found that, in our marriage, both
partners have to be very accommodating of
each other and of their interests, otherwise
there could be difficulties. I have continued
with my love of sport and running which has
been passed on to our younger son and
Alexander, the elder off the two boys, has
followed Astrid’s interests in music, singing
and dancing.
Bernie Clifford – partner of Tiiu Kajando
The food is ok although I am not too keen on
my mother-in-law’s herrings but I will eat
sauerkraut any day!
Being a cider drinker, I love Kiss siider which
I feel could do
better in this
country
if
better
marketed. But
then in this
country there
is Strongbow
which
has
probably
never seen an
apple! Of the
beers I find
that Viru õlu brewed by A le Coq is
acceptable.
I am really proud that Eimi has learnt the
language but when she gets together with
her mother and grandmother (we are next
door neighbours) I don’t know when they are
talking about me. I do find it incongruous
and very disappointing that there are so
many offspring of two and in some cases
one Estonian speaking parent who do not
speak the language and have not been
taught the language even in its rudimentary
form at home. How else will a language and
a culture survive?
Despite not understanding the language, I
enjoy some events and socialising even
though it is not my culture, but I recognise
the importance of these ‘clan’ gatherings to
maintain language, culture, song and
traditions. The events need to be handled
correctly, that is with some aspects of
introductions,
speeches,
etc.
done

bilingually. Otherwise, I feel that it could
alienate many partners and drive them, and
possibly their Estonian spouses away.
Christopher Key – married to Laura
Bekeris Key (Järvik)
Food seems to be at the heart of many
Estonian families. In general, I find it hearty
and wholesome and enjoy eating it though it
can be carbohydrate heavy. Despite this I
will always rise to the challenge of eating
pork knuckle at the Kuldse Notsu restaurant
in Tallinn.
The idea of fish at breakfast, that is apart
from kippers, is something which puzzles
me and I am not madly keen on it.
When it comes to drinking I try and keep up
….. much to my detriment the following day.
Initially I found that conversations in
Estonian between my wife, my in-laws and
others were frustrating, disconcerting and
confusing but not rude as this is what she
was used to. I used it as a challenge to learn
some phrases in the language and am keen
to expand my vocabulary.
I like hearing Estonian and I can understand
a few words but it can sometimes be a bit
disconcerting
when
Laura
switches
languages in
mid-sentence!
I find that with
the exception
of those close
to me and
especially my
mother-inlaw’s mother,
some
Estonians can
be somewhat
humourless
and thus give
the impression
of being cold. I
am sure that
this is not true and this is probably a gross
generalisation.
Having married Laura, I now take a keener
interest in events relating to Estonia,
something which would not have warranted
my time beforehand. Though I can name
only a few of the Estonian team football
players – Tarmo Kink, Andres Oper, Henrik
Ojamaa and goalkeeper Sergei Pareiko, I
still follow their results and, for an
extortionate price, purchased a replica
Estonian shirt in Tallinna Kaubamaja.
Jacqui Vahter married to Vello Vahter
I eat all Estonian food – salted herrings - the
lot!
I have been to Estonia at least six times but
I don’t speak a word – I just haven’t got a
clue though I think it would have been useful
to learn some
because
Vello talks in
Estonian in
his sleep!
I used to do
Estonian
national
dancing but
not with Vello
– I joined the
Kalevi Naiste
dance group
instead.
The
worst
thing about Estonians is that they have no
sense of timing – they late for everything.
They also seem to be extremists e.g. – they
are either teetotal or drink to excess!
I am very pleased that my daughter, Lissa,
got involved with the Estonian Community.
She attended children’s summer camp
regularly and is now Treasurer of the
Bradfordi Eesti Kodu ably assisted by her
husband Christian who does a lot of
preparation for events such as setting up the
sound system, etc.

13. juuni 2012

TO I M E TA JA V E E RG
Kallid lugejad!

Põnevad üritused ootavad ees ja loodan, et
Juunikuu on minu lemmik aastaaeg – ka teie, kallid lugejad, saate vähemalt
ööd on valged, päevad pikad, kõik on ühestki peost osa võtta.
roheline ja loodus õitseb. Ilmad on
Kuninganna
Elizabethi
juubeli
loodetavasti soojad ja pehmed. Juunikuus pidustused on möödas. Sellest sai osa terve
on ju ka jaanipäeva oodata ja sel aastal Suurbritannia koos meie eestlastega, kes
toimuvad ka mitmed jaanipäeva pidustused siin elavad. Olgem tänulikud, et see suur ja
Inglismaal.
võimas maa on meile varjupaika, tööd,
Esimene pidu on juba möödas – see oli haridust ja paljugi muud pakkunud.
Nottinghami eestlaste kuninganna juubeli ja
Olgem ka selle eest tänulikud, et sel
suvepidu, mida peeti 4. juunil. Oli tore näha vabal maal oleme alati saanud ka eesti
kohalikkude eestlaste ja nende sõprade traditsioone, pidupäevi ja kultuuri alal hoida.
rohkearvulist osavõttu.
Täname Suurbritannia riiki selle vabaduse
Oodata on veel Londoni eestlaste eest ja soovime kuninganna Elizabethile
Jaanipidu 9. juunil ja grillipidu 16. juunil õnne, tervist ja jõudu tulevikuks.
Leicesteri Eesti Majas. Päris õigel päeval
Ilusat juunikuud ja head jaanipäeva teile
s.t. 23. juunil on toimumas Bradfordi Eesti kõikidele!
Kodu Jaanipidu koos Eesti Kodu
Reet Järvik, Toimetaja
aastapäeva ja Võidupüha tähistamisega.

IES TULEVIKU NÄDALALÕPP

(algus lk 1)

Kas vahest kuu
meil kumab ju
või näen päikest hiilg"va sära sees?
See on ju Ott, kes laulab telekas
Eestile toob kuulsust "Kuula" lauluga.
Teda kuulavad
nii Tiiu kui Adrian
hapukapsad ununevad vaadates.
Nii hea on olla
ja ühtsena end tunda,
kestaks see õhtu vähe kauem vaid!
Terve vald oli kokku aetud,
Tulevik kokku kutsutud,
külalisi igat seltsiIirisedki Iirimaalt palutud!
Karin, andekas naine,
klaverit hakkab mängima,
Ly, nobedam naine,
paneb karudki tantsima.
Pidu, jah pidu!
Dinner dance ülitore!
Tantsu jagub õue ja saali,
Eesti tantse tantsiti
nõnda palju kui saadi.
Tuljak ja Ruhnu süit,
meremeeste valsski,
terve trobikond eestlasi
saalis sahistavad sussi.

Vennad, veeretage viru valssi,
meie tahaks minna tantsima,
tublist helistage tuljaku tantsu,
see paneb vere kihama.
Aleks mängib pilli, Peeter teda abistab,
Iirise punt vaikselt pabistabkas on meeles tantsusammud mida õpiti,
nelja uue tantsuga ju seekord lepiti.
Oh kui tore oli aega veeta teiega,
Astrid, Kristi, Reet, Tiina, Paljud teised ka.
Toomas, Jaan- teid jäädagi võiks kuulama,
kahjuks aeg sai otsa, peame minema!
"Kuule armas inglise eestlane!"
"Mis tahad iiiri eestlane?"
"Tants on tubli, lõbus pilliviis!"
"Eks saame varsti jälle kokku siis!"
Hõissa!
Eestlased läksid üheskoos kõik tantsima!
Eesti tantsul ja Tulevikul
laskem elada!!

‘TEEME ÄRA’ TALGUD LEICESTERI EESTI MAJAS
It was a great day of achievement for the Leicester
Estonian House in that 12 volunteers including
myself helped on the day.
All of us helped to clear up the litter outside and
remove the growth of moss and tidied up the paved
area at the back of the House in readiness for the
jaanipäeva barbeque. Some of the windows, walls
and gates were also given a coat of paint and
varnish.
Some of the volunteers have returned since then to
carry on the good work. A big thank you to everyone who turned up to help on the day and an extra
thanks to Martin Põld for setting the whole thing up.
Andres Kaal.
Adrian Blakeley –
married to Karin
(née Miilmaa)
The culture is so
different
from
anything else I have
been a part of and I'm
still here after 11
years! It really has
been a privilege to
have been given a
glimpse of Estonian culture.
I like to hear Estonian in the house and I
love listening to Karin speaking Estonian!
I love Estonia and have visited it many
times – even without Karin as I was so keen
to show my friend the country! I don’t like
getting ripped off by Estonian taxi drivers
though!

Wayne Smith married to Ly Toom
Despite Ly being very
involved in Estonian
national dancing, I
have not taken it up
but I wouldn’t be
averse to trying it.
I have visited Estonian three times and find the freshness of the
food remarkable. When I went to the trout
lakes, we took back the live fish for cooking.
Being a fish lover, I particularly enjoy Estonian fish dishes. I hope that this approach
to fresh produce remains and that Estonians won’t succumb to fast food.
Thanks to everyone for their contribution –
maybe in a future edition we will focus on
British partners of more recently arrivals.
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‘Three Kingdoms’ – the Lyric Theatre,
Hammersmith – by Simon Stevens
directed by Sebastian Nübling, costume
and set design Ene-Liis Semper. 3-19
May 2012
I was intrigued when I heard about this
show as it billed itself as a joint collaboration
between the Lyric in Hammersmith, the
Munich Kammerspiele and the NO99
Theatre in Tallinn. The play was to be
performed in three languages! How would
all this be achieved and would it work for the
audience?
The themes with which the play deals are
difficult – the vice trade and international
human trafficking. The show opens with a
young man who is being interrogated by two
British detectives about the severed head of
a young woman which has been washed up
on the shore of the Thames in
Hammersmith. It transpires that the head is
that of an Estonian woman (where else in
Eastern Europe would the dental work be
so good?!) and thus begins an international
quest to find the leader of the vice ring, the
so-called ‘White Bird’.

“3 KINGDOMS”
exclaims, “This is all babble to me. I don’t
understand!’
and
this
lack
of
comprehension and resulting confusion is
the leitmotif of the play.
Ignatius is searching for the elusive
Estonian, Andres Rebane, (is he the White
Bird?) but he becomes no wiser at the end
of the play as he is packed off onto a plane
back to London. Just before leaving
Estonia, he is asked to make an origami
swan out of white paper (the White Bird?)
following trickster Risto Kübar’s example.
Both Risto and Ignatius screw up their
pieces of paper in defeat and the final line
uttered by Risto is, “No that’s not it at all”.
This speaks not only for the play as a whole
but also for Ignatius’ personal confusion for
which there is ultimately no resolution.

Stevens’ play is disturbing but also
entertaining with some very witty dialogue
(although some of this is only truly
accessible to those who are fortunate
enough to speak all three languages
despite the surtitles running across the
stage!) I found that the lady next to me,
presumably pure British, and I were
Det. Inspector Ignatius Stone and his laughing at completely different lines!
sidekick, Det. Sergeant Charlie Lee first go The play is perhaps over long – running
to Berlin in their quest for the ‘White Bird’ over three hours including the interval but
where they encounter Det. Steffen Dresner. nevertheless, it proved to be a very
At least in Germany Ignatius can make interesting evening as was perceived by the
some sense of Dresner and the increasingly almost full house who gave the actors
complex turn of events through Charlie several rousing curtain calls at the end of
Lee’s translation (thank God for A-Level the performance.
German!). Finally, the action moves to The play now moves to Berlin for 2 nights (7
Tallinn where monoglot Ignatius is thrust and 8 June) and then on to Vienna where it
into an ever-spiralling web of confusion will be performed from the 12 to 15 June as
which is heightened by his lack of linguistic part of the ‘Wiener Festwochen.’
comprehension. At one point Ignatius Reet Järvik

BRITI LAULJA SUSAN BOYLE
ESINEB EESTIS

KOKAKUNST
Suvine soe kartulisalat

24. – 29. juulini toimub kirikute nädal
‚Heartbeat
Tallinn’,
mille
raames
korraldatakse Tallinnas erinevaid kontserte,
etendusi, kaunite kunstide festivale,
spordiüritusi ning heategevusaktsioone.
Kogu
festival
tipneb
28.
juulil
galakontserdiga „Believe” A le Coq arenal,
kus esinevad Israel Houghton, Tõnis Mägi
ja Rebecca Kontus. Kontserdi peaesineja
on tänu saatele „Britain’s got talent” kogu
maailmas tuntust kogunud Susan Boyle!

In 2006, to coincide with the Queen’s first
visit to the Baltic States, the Estonian
Embassy in London organised an
exhibition in Tallinn bringing together
Estonia’s foremost painter Jüri Arrak and
British artist PJ Crook. Now the honour is
returned and Juri joins Gloucestershire
artist PJ in exhibiting at Gloucester City
Museum in this the Queen's Jubilee year.
Although both artists are quintessentially of
their own nationalities they have in
common the human figure at the centre of
all their works and the spirituality that
imbues them.
The
exhibition
runs
at
Gloucester
City Museum, Brunswick Street, Gloucester
GL1 1HP until 30 June 2012. Opening hours:
Tuesday - Saturday 10.00 - 17.00
EESTI RAHVALOENDUS
Statistikaamet loendas rahvaloendusel
1294236
Eesti
püsielanikku.
Mitteloendatute registrite põhjal arvesse võtmisel
võib see number natuke tõusta. Naisi elab
Eestis 693 884 ja mehi 600 352.
Viimase rahvaloendusega võrreldes on Eesti
loendatud püsielanike arv vähenenud 75
816 ehk 5,5 protsendi võrra.
Eestlasena määratles end 68,7, venelasena
24,8 ja muu rahvusena 4,9 protsenti
loendatud püsielanikest. 1,5 protsenti jättis
oma rahvuse määratlemata.

SPORT
OLÜMPIA KELL KUTSUB

Jalgrattasport
Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI)
poolt avaldatud dokumendi kohaselt saab
Eesti panna Londoni olümpiamängudel
naiste ning meeste grupisõidus välja panna
ühe ratturi.

Kergejõustik

Kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter sai
Rooma kergejõustiku Teemantliiga etapil
kolmanda
koha
65.36-ga.
Eestlast
edestasid iraanlane Ehsan Hadadi viimases
voorus heidetud 66.73 ja leedulane Vehklemine
Virgilijus Alekna 66.31-ga. Kanteri seeria oli
63.64 - 61.31 - 62.00 - 64.79 - 65.36 - 61.67. Eesti epeevehkleja, eksmaailmameister
Nkolai Novosoljov võitis Stockholis maailma
Marek Niit valmistub Ameerikas
karikavõistluse etapi, tõusis maailma
Eesti sprinditäht 25-aastane Marek Niit on edetabeli liidriks ja ühtlasi tõsiselt
pärit Saaremaalt Kuressaarest, aga õpib, võetavaks kandidaadiks olümpiamedalile.
harjutab ja suuresti ka võistleb alates 2008.
aastat USAs Arkansase ülikooli väga Tennis
heades tingimustes ning kergejõustiklasele Prantsusmaa
lahtistel
tennisemeistriideaalses kliimas.
võistlustel naisüksikmängus Kaia Kanepi
Niidu Eesti rekordieid märkivad isiklikud (WTA 23) jõudis veerandfinaali, kus teda
tippajad on 100 meetris 10,19; 200 m 20,43 ootas ees maailma teine reket venelanna
ja 400 m 45,91. Eesti mõistes on need Maria Šarapova. Seekord Šarapova oli liiga
superajad, Euroopas tähendavad ka tugev ja võitis kindlalt 6-2; 6-3. Matš toimus
midagi, maailma tippude konkurentsis on 6ndal juunil ja kestis vaid 74 minutit.
aga nendega raske läbi lüüa. Olüumpial Avaringis Kanepi oli alistanud venelannat
peaks Niit hea vormi kõrval küll eesjooksust Alexandra Panova 6-3; 6-3; millele järgnes
edasi saama, järgmised tasandid oleksid teises ringis kindel võit rumeenlanna Irinavalgenahalisele eestlasele aga juba Camelia Begu (WTA 59) vastu 6:4,
vägitegu või selge boonus.
6:1. Kanepi jäi avasetis 1:3 kaotusseisu,
kuid võitis 2:4 seisult koguni kaheksa geimi
Sõudmine
järjest. Kolmandas ringis Kaia võitis endise
Eesti sõudjate paarisaeruline neljapaat maailma esireketi Caroline Wozniacki
koosseisus Kaspar Taimsoo, Allar Raja, kolmetunnise maratonlahingu järel 6:1, 6:7
Tõnu Endrekson ja Andrei Jämsa võitis (3:7), 6:3. Kanepil oli teises setis seisul 5:2
Sveitsis olüpmia kvalifikatsiooniregati ja kasutada kaks matšpalli, kuid Wozniacki tuli
teenis Londoni pääsme.
raskest seisust välja ja võitis ka kiire
lõppmängu. Kolmandas setis suutis
Laskmine
eestlanna lõpuks viienda matšpalli võiduks
Aasata tagasi tabas Eesti spordiüldsust
realiseerida. Mäng kestis kolm tundi ja kaks
üllatusena teade, et 43-aastane Anžela
minutit. Kaia alistas neljandas ringis 21Voronova täitis kuuenda kohaga väikepüssi
aastase hollandlanna Arantxa Rusi (WTA
standardharjutuses Euroopa meistrivõist88.) 6:1, 4:6, 6:0 ja sellega pääses
lustel olümpia normi. Eesti kaitsejõudude
kohtumisele Šarapovaga.
kapral on staažikas ja edukas laskur, nüüd
16-aastane
Anett
kroonib ta pikka karjääri olümpiaesinemine. Noortetuurniiris
„Olümpial tahan jõuda vähemalt kümne Kontaveit pääses poolfiinali. Veerandfinaalis ta alistas kanadalannat Eugenie
parema sekka” ütles Anžela.
Bouchardi 7-6; 6-2. Avaringis alistas ta
Ujumine
venelannat Varvara Flinki 1-6; 6-3; 6-4,
Ungaris peetavatel ujumise pika raja teises ringis sai ta raske võidu üle
Euroopa meistrivõistlustel maikuus võitis Liechtensteini tennisisti Kathinka von
Triin Aljand 50 meetri liblikujumises Deichmanni
4:6,
6:1,
6:2.
hõbemedali. Aljand püstitas ajaga 25,92 Soovime mõlemile mängijale õnne ja jõudu
Eesti rekordi. Euroopa meistriks tuli kuu lõpul Wimbledonis!
rootslanna Sarah Sjöström 25,64-ga. Allikad – Enn Hallik, Pärnu Postimees, Delfi, Eesti
Kolmanda koha sai Ingvild Snildal Norrast. Tennise Liit, IAAF, jt.

T A G A S I V A A T E D

“ART & SOUL”
art & soul
P J Crook and Jüri Arrak
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Seda salatit on lihtne ning kiire valmistada
ja sobib hästi suvisele söögilauale kas
kanaga, lihaga või kalaga ja rohelise
salatiga. Salat on ka ideaalne grillipeo
hõrgutis.
Kogus neljale:
500 g värskeid kartuleid (new potatoes)
3 rohelist sibulat hakitud
Hakitud tilli, petersilli, münti ja murulauku
Kaste
2 spl oliivõli
1 spl päevalille õli
2 spl valge veini äädikat
½ teelusikat suhkrut
½ teelusikat prantsuse sinepit (Dijon)
2 x purustatud küüslaugu küünt
soola ja pipart
Keeda või auruta koorega kartulid kuni
nad on pehmed. Lõika kartulid pooleks.
Sega kõik kastme ained ühtlaselt kokku.
Lisa kaste, hakitud roheline sibul ja
hakitud maitserohelised kartulitele. Sega
ühtlaselt. Anna lauale soojalt.
Reet Järvik

Kahe rahvaloenduse vahel on muutunud
rahvastiku vanuseline koosseis. Kui 2000. a
moodustasid kuni 14-aastased rahvastikust
18 protsenti, siis 2011. a oli nende
osatähtsus langenud 15 protsendile. Samas
oli 65-aastaste ja vanemate osatähtsus
tõusnud 18 protsendini (2000. a - 15%).

Eesti Hääles - 60. a tagasi 6. juuni 1952 Eestlased Londoni
vôistlustel
Kolm eesti akrobaati
Lancashire’is ja Yorkshire’is on äratanud
tähelepanu kolm eesti noormeest oma
akrobaatiliste numbritega esinemisetega nii
kaasmaalastele kui ka inglastele. Hiljuti
kokku saades hr. Kaljo Kleesmaa’ga selgus
juttu puhudes nii mõndagi huvitavat tema ja
ta kahe kaaslase elust ja tegevusest
akrobaatika tööpõllul.
Vestlusel selgus, et mõtte algataja oli hr
Arnold Kütt, kes juba varajases nooruses
kodulinnas Narvas hakkas huvi tundma
akrobaatika vastu. Kodumaalt lahkuma
sunnitud noored said headeks sõpradeks
Shotimaa põllutöö laagris ning otsustasid
ühiselt treenima hakata. Ligi pooleteise
aasta möödudes tasuti nende vaev
esmaskordselt, kui neid paluti esinema
kohalikele elanikele Maybole Town Hall’is.
Esimene esinemine triona (koos Uno
Laumetsaga) toimus E.V. aastapäeval
1952. a. Boltonis. Oma edu võlgnevad
noormehed palju tänu Olümpia mängudest
osavõtnud inglastest treeneritele, kes
iganädalastel
treeningtundidel
Bolton
College Physical Training Class’is head nõu
ja õpetust jagavad.

kergejõustiku-

31 mail ja 2 juunil toimusid White City
staadiumil
maakondade
vahelised
kergejõustiku võistlused. Neist võistlustest
võtsid osa ka eestlased Jakobson, Lents ja
Purro. Eriti silmapaistvalt esinesid härrad
Lents ja Jakobson, kes ületasid oma
isiklikud
rekordid.
Nii
tuli
Lents
teivashüppes 5-daks tagajärjega 3,55
meetrit ja A. Jakobson odaviskes 5-daks
54,22 meetriga. Jakobson tuli 7. juunil
peetud
Põhja-Inglismaa
esivõistustel
odaviskes esimeseks tagajärjega 54,68 m
parandades seega juba kolmandat korda
Inglismaa eestlaste rekordit.

35. a tagasi - 24. juuni 1977
Rahvatantsu igivana tähendus

Kui jaanikuu alguses 1952 aastal tuli
troonile Inglise kuningana Elizabeth II, siis
paar nädalat hiljem kogunesid Inglismaa
eestlased Bradfordi, Inglismaa Eestlaste
Ühingu esimesele Suvipäevale: - sellega
pühitseme
tänavu
Suvipäevade
hõbejuubelit. Mõned aastad tagasi paistis,
nagu oleks Inglismaa eestlaste hulgas huvi
Suvipäevade vastu kadumas. Viimasel ajal
see aga kindlasti enam nii ei ole.
„Nime oma triole ei ole me veel leidnud” Suvipäevad on rahvarikkamad niihästi
jutustab hr. Kleesmaa edasi „kuidki inglased esinejate kui ka pealtvaatajate osas. Umbes
on juba meid ristinud ‚The Three Estonian poolteist tuhat eestlast külastavad meie
Balancers’ideks’ ”
Suvipäeva igal aaastal – Miks?
... Aili Eistrat
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BRADFORDI EESTI KODU

LEICESTERI EESTI MAJA

8 Clifton Villas, Bradford BD8 7BY.
Tel: 01274 544221

366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS.
Tel: 0116 251 6727

Laupäeval 23. juunil

16. juuni

Jaanipäeva, Võidupüha ja Eesti
Kodu aastapäeva tähistamine.

11. august

Ametlik peo avamine kell
17:00. Tervitused Eesti Kodu
esimehelt ja saatkonna
esindajalt. Laulavad Siiri Känd,
Reet Kromel ja naiskvintett.
Õhtul: Tants. Esineb estraadi
laulja Siiri Känd Eestist.
Lõkketuli,
einelaud, baar,
grillimine, loterii
ja tants.

Jaanipäeva BBQ

RICHARD AUG’i
35. surma aastapäeval 17. juuni 1977

Alar
Ants, Hendrik ja Kristjan

IEÜ - Inglismaa Eestlaste Ühing
tähistab 65. aastapäeva 24.
novembril Leicester Eesti Majas.

Kathryn ja Jonathonile
õnnitlusi poja
WILLIAMi
sünni puhul
IES ‘Tulevik’

UNITED BALTIC
REMEMBRANCE SERVICE

Eesti Kodu baar on
avatud: E 20:0024:00; K 11:45-14:15
ja 18:00-24:00;
R 18:00-24:00; L 12:00-14:00 ja
17:00-24:00; P 13:00-23:00

Mälestame armast isa

Pool aasta koosolek
kell 17:00
18. august Transport Catthorpi
Rahvapeole
15. september Pannkoogi õhtu 17:00
20. oktoober Eesti Maja aastapäev
algusega kell 17:00

Teated ja kava järgmistes ‘Eesti Häältes’

Sissepääs tasuta

13. juuni 2012

HELDUR BLANDE
sünd: 29.09.1928 Tallinnas
surn: 26.02.2012 Bath'is

Sunday 17th June at 2:30 p.m.
Commemorating the deportation of
Estonians, Latvians and Lithuanians to
Siberia in 1941.
St. James' Church Piccadilly, London W1
Organised by the Baltic Council in GB

koos taasiseseivumise aastapäeva tähistamisega
toimub laupäeval 18. augustil
algusega kell 13.30 kuni hilisõhtuni
Kavas: ‘Viljandi Gypsy Jazz’ ansambel Eestist.
Koosseis: Maarja Soomre – vokaal; Eeva Talsi – viiul;
Villu Talsi – mandoliin; Jaan Jaago – kitarr; Andres
Alaru – kontrabass.
‘Suvelaagri lapsed’ esinevad laulu ja rahvatantsuga.

JAANI JA HEINAKUU

Superloterii - esimene auhind kaks Estonian Air piletid;
tombola ja müügilauad.
Ühislaulud

Õhtul tants ja muusika
Päevapilet £8; pensionärid £5; lastele alla 16 tasuta
Hea transpordi ühendus rongiga Rugbysse; autoga M1 ja M6 side
punkti; lähedasemad lennujaamad - Birmingham ja East
Midlands. Ööbimine lähedal asuvas Ibis Hotellis.

OOTAME LASTE SUVELAAGRI SPONSORID
Sel aastal on juba hulk eesti soost lapsi / noori
suvelaagrisse registreerinud nii UKst, Eestist kui ka
Saksamaalt. Mõned lapsed Eestist ja Saksamaalt tulevad
laagrisse juba teist, kolmandat ja isegi neljandat korda!
Üks laste suvelaagri sihtidest on luua sidemeid
kodumaal elavate noortega ja selle tõttu on laagrilised ja
ka õpetajad kodumaa ning teistest Euroopa maadest
noorte tuleku üle eriti rõõmsad. Kavatsetakse Eestist
saabuvaid noori veidi majanduslikult toetada.
Kas soovite lastelaagri sponsoriks hakata?
Laagri korraldajad on väga tänulikud sponsoritele, kes
viimaste aastate jooksul on laagrit toetanud rahaliste
annetustega. Koos IEÜ ja IES Tuleviku toetusega aitab
selline toetus vähemalt osaliselt laagri ja Rahvapeo
kulusid katta. Nädala majutuse ning toitlustuse tasu ühe
lapse eest on tänavu £125. Iga väike toetus aitab laagri
kulusid katta ning abistab noori. Sponsoritele pakutakse
välja tasuta sissepääs Rahvapeole, prii söögipilet, 10

ABISTAMISE KOMITEE
LONDONIS
lõunad peale suvevaheaega:
23 september;
14 oktoober;
18 november;
9 detsember - jõululõuna.
Eesti Majas Londonis,
18 Chepstow Villas,
London W11 2RB

Hiljuti kohtasime värskelt abiellunud Ants Augi koos
uue abikaasa Tiina Kalmanniga, kes olid Inglismaa
ja Euroopa ringreisul. Coventry’st pärit Ants elab
juba aastakümneid Vancouveris aga ei ole kunagi
unustanud vanu sõpru Inglismaal. Soovime
noorpaarile õnne ja rõõmu!

LASTE SUVELAAGER
Pühapäevast 12. augustist kuni laupäevani 18. augustini
Igapäevane kava koosneb eesti keele tundidest,
laulmisest, rahvatantsu- ja kunstiõpetusest.
Korraldatakse matke, mänge, mitmesuguseid
võistlusi, sporti, jne. Laager on suunatud lastele 7 kuni
16. a. Hind: £125.
Palutakse registreerida aadressil: Kristy Sheldon, 98 Bates
Lane, Helsby, Cheshire, WA6 9LJ.
email:kristysheldon@hotmail.com ; tel: 01928 724844

tasuta tombola piletit, reserveeritud istekoht ja soovi
korral pannakse sponsorite nimed ka Rahvapeo
kavasse.
Kui soovite lastelaagri sponsoriks hakata, siis palun võtke
ühendust laagrijuhi, Kristy Sheldoniga - 98 Bates Lane,
Helsby, Cheshire, WA6 9LJ. tel: 01928 724844

USA Läaneranniku Eesti Päevad (LEP) ja
ESTO ühendatud festival 28. juuni kuni 1.
juuli 2013.
Tulge San Franciscosse, pühitseme koos LEP
alustamise 60 aasta juubelit. Seekord on meil
kavas pakkuda nii traditsioonilist kui ka kaasaegset
eesti muusikat, tantsu, teatrit ja loovkunsti.
Toimuvad üldhuvitavad loengud ja seminarid,
huvigruppide koosviibimised ning spordi- ja noorte
üritused. Tulge kohtuma vanade sõpradega ja
looma uusi sidemeid. info http://lep-esto2013.com

EÜSL - Eesti Ühiskond
Saksamaa Liitvabariigis
20. oktoobril tähistab EÜSL
oma 60. sünnipäeva piduliku
kontsertaktusega. Peokohaks
on 1942/43 aastal ehitatud
maapealne õhukaitsepunker.
Aadress: “Kulturbunnker” KölnMülheim, Berliner Strasse. 20,
51063 Köln

Eesti Hääl soovib sünnipäeva lastele õnne
15. juuni
Vello Riik
15. juuni
Lea Kreinin
16. juuni
Ene Öpik
16. juuni
Piret Fairlie
17. juuni
Vaike Läänemägi
21. juuni
Toivo Kaasik (juubilar)
23. juuni
Laine Säägi (juubilar)
25. juuni
Elfride Kasela
2. juuli
August Teder
3. juuli
Ellen Mänd
5. juuli
Laura Bekeris Key
9. juuli
Tiiu Beck (juubilar)
10. juuli
Daisy Plaistowe
11. juuli
Linda Pärtel
Tähtpäevad
14. juuni
Leinapäev. I massküüditamine 1941
18. juuni 1869 Esimene üldlaulupidu Tartus
21. juuni 1940 algas I Nõuk. okupatsioon
23. juuni
Võidupüha
24. juuni
Jaanipäev
7. juuli 1921
asutati Londoni Eesti Selts
Sündinud
13. juuni 1972 Kristjan Järvi, dirigent
18. juuni 1905 Eduard Tubin, helilooja
18. juuni 1916 Roman Toi, helilooja
21. juuni 1922 Heino Lipp, kümnevõistleja
24. juuni 1908 kol. Alfons Rebane
25. juuni 1970 Erkki Nool, kümnevõistleja
5. juuli 1911
Endel Aruja, IEÜ ja Londoni Eesti
Maja asutaja liige
9. juuli 1905
Karl Eerme, kirjanik
12. juuli 1937 Elin Toona, kirjanik
Surnud
19. juuni 1989 Betti Alver, luuletaja
27. juuni 1967 Jaan Lattik, usutegelane
30. juuni 1941 kindral-major A.Tõnnison
13. juuli 1890 J.V.Jannsen, ajakirjanik
Mälestame Inglismaal lahkunud
16. juuni 1993 Salme Pruuden, Londoni Eesti Kooli
esimene koolijuhataja
10. juuli 2002 Erich Metsmaa
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