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Eesti uudised
Jõulupeod
Bradfordis ja
Londonis

Järgmine Eesti Hääl ilmub
15. veebruaril 2016

Kaastööd ja kuulutused
palume hiljemalt
7. veebruariks

President Toomas Hendrik Ilves
ja Ieva Kupce laulatati 2. jaanuaril
Halliste Püha Anna kirikus, mis
on Ilvese perekonna kodukirikuks
olnud juba 18. sajandist, ning
jõustus ka nende juriidiliselt
sõlmitud abielu. Ieva Kupce võttis
endale perekonnanimeks Ilves.

Laulatustalituse ja abielu
registreerimise, mille tunnistajaiks
olid pereliikmed ja lähimad
sõbrad, viis läbi EELK
Viljandimaa praost Marko Tiitus,
teda assisteeris Riia Püha
Gertrudi koguduse pastor Krists
Kalniņš.

"Viimase poole aasta jooksul on
minu kõrval tark, võluv ja õnnelik
naine, kellega nüüd ühendasime
oma elud," ütles president Ilves.

"Oleme täna väga õnnelikud ja
täname kõiki, kes meile head
soovivad," ütles Ieva Ilves.

Ieva (Kupce) Ilves (38) kasvas
Lätis Limbažis ja Salacgrivas,
lõpetas Riia Ülikooli ning
rahvusvaheliste suhete
magistrikraadi sai Washingtonis
John Hopkinsi ülikoolis. Tema
viimase kahe aastakümne
tegevus on olnud seotud välis- ja
julgeolekupoliitika, NATO,
Euroopa Liidu,
idapartnerlusriikide, inimõiguste
ja demokraatiaga. Praegu juhib ta
Läti kaitseministeeriumis
küberjulgeolekupoliitika

valdkonda, oli ka näiteks NATO
2006. aasta Riia tippkohtumise
ettevalmistamise üks olulisi
vedajaid ja tegutses hiljem selle
nimel, et NATO strateegilise
kommunikatsiooni oivakeskus
loodaks just Riias.

Toomas Hendrik ja Ieva Ilvesel ei
ole ühiseid lapsi. Ieva Ilves
kasvatab kahte last – 13-aastast
poega Ralfs Pundurs ja ligi 2-
aastast tütart Isabella. Toomas
Hendrik Ilves kasvatab ühiselt
koos eelmise abikaasaga nende
12-aastast tütart Kadri Keiut, tal
on ka täiskasvanud poeg Luukas
Kristjan ja tütar Juulia.

Kuna Ieva Ilves jätkab tööd
senisel ametikohal Läti
kaitseministeeriumis, loobub ta
presidendi ametihüvede
seadusega Eesti riigipea
abikaasale ettenähtud igakuisest
esindustasust, sekretärist ja
ametiautost, sest ei vaja
täiendavaid hüvitisi.

Ka abielu sõlmimise järel ei pea
Ieva Ilves ennast avaliku elu
tegelaseks ning pühendub perele
ja tööle, jagades oma elu nüüd
Riia, Tallinna ja Ärma talu vahel.
Vabariigi Presidendi abikaasa
esinduskohustusi hakkab ta
täitma juhtudel, kui tema
osalemine on vajalik.
Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond

19.detsembril oli Eesti Kodus taas kiire päev. Eesti Kool Põhja-
Inglismaal pidas järjekordset koolipäeva, klubis pakuti
jõululõunat ning päeva lõpetas suur jõulupidu, kuhu porisele
ilmale vaatamata jõudis ka jõuluvana.
Aastatepikkune mõte klubis jõululõunat pakkuda sai teoks tänu
tublidele noortele meestele Kirret Kannale ja peakokk Raul
Lillele. Maitsvaid verivorste, mulgi kapsaid ja ahjukartuleid
nautis klubis üle 60 suure ja väikese!

Kui lõuna söödud, oli aeg jõulupeoks. Õhtu avasõnad lausus
traditsiooniliselt klubi esimees Vello Vahter, mille järel loeti
ette suursaadik Lauri Bambuse jõulutervitus. Muuhulgas
soovis härra Bambus kõigile kaasmaalastele uueks aastaks
sama palju indu ja pealehakkamist ürituste korraldamisel
ning eestlaste kokkutoomisel nagu möödunud, 2015.aastal.
Järgmisena astusid üles koolilapsed. Laulmisõpetaja Karin
Blakeley juhatusel esitati 3 vahvat lastelaulu "Tasa, tasa,
jõulukellad", "Kes elab metsa sees?" ning "Kuuse ehtimine".
Laulude vahele luges luuletuse "Väikesest peremehest
Jussist" vanema põlvkonna esindaja Endla Lepik.
Siis oli aeg jõulumõtiskluseks. Agne Larm luges ette samal
päeval Londonis eestlastele jõuluteenistuse pidanud
õpetaja Lagle Heinla sõnumi, millest jäid eriliselt kõlama
read "Lootus ja rõõm saavad olema kõige hinnatumad ja
oodatumad kingitused. See on meie kristlik kohus algaval
aastal üles näidata rohkem tähelepanu ja hoolivust ligimese,
eriti abivajaja suhtes".
Jõulupeo eeskava lõppes Kenneth Kontuse esitatud
luuletuse "Lumemesilane" ning 3 ühislauluga, millest
viimase – "Aisakella" laulu saatel jõudis kohale pikisilmi
oodatud jõuluvana koos jõulumemmega. Lapsed olid tublisti
ette valmistanud – loeti nii salme, kui öeldi vahvaid nalju.
Kingi- ja kommipakkidest ei jäänud ilma keegi.
Järgmine kokkusaamine on 27.veebruaril, et üheskoos
tähistada Eesti Vabariigi 98.aastapäeva! Kohtumiseni
Bradfordis!
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Eesti Abistamise Komitee jõululõuna toimus Eesti Majas 13-
ndal detsembril 2015 kell 13.00. Pidulikult avas lõuna õpetaja
Lagle Heinla, kes on alati pidanud pühaliku palvuse. Reet
Kromeli heliseval klaverisaatel lauldi rõõmsalt kaasa ühislaule
ja esinesid Eesti Kooli lapsed armsa lauluga. Lõunale oli tulnud
saalitäis rahvast, et rohkem poleks mahtunudki. Lapsi oli
seekord väga palju ja kõik said jõuluvanalt kingikoti
eestipärasel kombel, kas siis laulu lauldes või salmi lugedes.
Pakuti ahjukartuleid, hapukapsa, sealiha- ja verivorstiga. Laulal
ei puudunud ka pohlamoos ja minu valmistatud kõrvitsasalat.
Veel pakuti magustoitu, kohvi ja piparkooke, et kõigil külalistel
sai kindlasti kõht täis Ida maitsvat jõulurooga süües. Kuna ta
on olnud peakokk ja aastaid õlgadel palju, siis üllatuseks
laulsime tema 91 aasta sünnipäevaks ühe sünnipäevalaulu.
Rõõm oli meil näha, et Eesti Majja oli tulnud nii palju rahvast.
Tänan kõike, kes tukis lõunale, sest selle koduse lõuna ning
loteriiga aidatakse kaasa heategevusele.
Head uut aastat soovides ja kohtumiseni järgmistel lõunatel!!
Piret Randam, Eesti Abistamise Komitee esinaine

V a n i m  e e s t l a n e  s u r i
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Ööl vastu 16. detsembrit suri
Räpinas 108-aastasena vanim
Eesti elanik Elle Mälberg, suur
loodusesõber ja Räpina linna
aukodanik. Mälberg sündis
10. aprillil 1907.
Tema teenete hulka loetakse
1935. aastal Räpina Nais-
kodukaitse ja kodutütarde
rühma asutamist. Ta oli ka
silmapaistev rahvatantsija.
Vanim eestlane on interneti-
allikate andmetel seni elanud
112-aastaseks, lisaks on kaks
inimest elanud sise-
ministeeriumi kinnitusel ka
109-aastaseks. Praeguse
seisuga  on Eesti  vanim
inimene 1910. aastal
sündinud mees Tallinnast.
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Aasta populaarseim
kogunemine toimus Eesti
Majas 12 destembril.
Eestlasi ja nende
pereliikmeid saabus
lähedalt ja kaugelt, et istuda
koos traditsioonilise pika
laua taha, kuulata
jõulusõnumit ja maitsta
jõulurooga. Laua taha
mahtus 80 inimest, kellele
olid maitsva sealiha, kartuli,
kapsa ja verivorstiga roa
valmistanud meie ülemkokk
Anu ja tema usinad abilised.
Ringi jooksid jõuluvana
ootus-tuhinas lapsed.
Järgnevalt jagangi teiega
intervjuu Leicesteri Eesti
Maja laste mängurühma
sõbrakestega.
Tere lapsed, kas mäletate,
kui me viimati siin koos
olime, oli jõulupidu? Mida
te sellest peost mäletate?
Lily: Tegime jõulusokke
Tegime tõepoolest
sokikujulisi kaunistusi,
mida me nendega tegime,
kuhu panime?
Anna-Kaisa: Panime
jõulupuu otsa
Jah, enne pidu ehtisime
kuuske. Mida te veel
mäletate, kas keegi tuli
külla ka?
Anna-Kaisa: Jõuluvana tuli
Karl-Erik: Jõuluvana tuli
saani ja põhjapõtradega
Kas sa tõesti nägid saani
ja põhjapõtru?
Karl-Erik: Ei
Aga sa teadsid, et ta
kindlasti tuli saaniga,
eks?
Karl-Erik: Jah
Kas sa mäletad, mis
jõuluvanal seljas oli?
Karl-Erik: Kingikott
Seda kindlasti         aga
millised ta riided olid?
Kas tal oli seljas T-särk
või kampsun või mantel?
Karl-Erik: Mantel oli

Kas sa panid tähele mis
värvi?
Karl-Erik: Red
Kas jõuluvanale pidi
esinema ka?
Melanie: Ja
Millega sa, Melanie,
esinesid? Kas sa laulsid
või tantsisid?
Melanie: Laulan
Mis laulu sa laulsid, kas
sa mäletad?
Melanie: Rudolf the red-
nose reindeer
Kas see on sinu
lemmiklaul?
Melanie: jah
Mida te teised laulsite?
Mia: tibi-tibi-tibi-tip
Karl-Erik: Põdral maja
metsa sees, kop kop
Aga mis teil endal peol
seljas oli?
Mia: Everything frozen. Mul
oli frozen dress.
Melanie: ei tea
Kas sul, Melanie, oli võib
olla peokleit?
Melanie: noogutab
Mis värvi see kleit oli?
Kas sa mäletad?
Melanie: Roosa (ema
vangutab pead ja tunnistab,
et kleit oli hoopis punane)
Mis sinul seljas oli, Karl-
Erik?

Karl-Erik: Ei tea
(naljatades) Kas sul oli ka
kleit?
Karl-Erik: Ei (naerab)
Kas olid püksid?
Karl-Erik: Ja
Kas pluus ka oli?
Karl-Erik: Ja
Aga mis jalas oli, kas olid
kingad? Saapad?
Karl-Erik: Ei
Ainult sokid?
Karl-Erik: Ja (hakkab
naerma)
Mida te jõuluvanalt
kingituseks saite?
Melanie: Kommid, printsessi
Lily: sweets, sparkly pens
Mia: sweeties, cake making
Mia: Katie sai tea-set (tee
serviisi)
Anna-Kaisa: Buckaroo,
stickers, clothes
Karl-Erik: Knight castle
Mida te jõulupeol sõite?
Peale läbisegi arutlemist tuli
välja, et lastele maitses
kõige rohkem sealiha.
Aitäh tädi Anu maitsva liha
eest!
Eva Piirimägi
Aitasid: Anna-Kaisa, Karl-
Erik, Melanie, Lily, Mia ja
Katie. (inglise keelsed
sõnad on seal, kus lapsed
neid kasutasid)

LEICESTERI EESTI MAJA JÕULUDE TÄHISTAMINE

Eestlaste jõulupidu Nottinghamis leidis aset sel korral 13. detsembril meile
juba tuttavas hubases  Ukraina Föderatsiooni Majas, millest osavõtt oli
üsna rohke.  Rõõm oli näha sõpru nii Leicester'ist,  Newcastle'ist ning
ka mujalt.
Reet Järvik tervitas osavõtjaid lühikese avasõnaga. Siis nautisime
eestipärast jõululauda ehtsate
kiluvõileibadega ja kodus
küpsetatud leivaga, ning
teritasime meeli jõuluteemalise
huvitava viktoriiniga. Kas Sa
naiteks teadsid, et  esimene
jõulukuusk toodi Tallinna
Raekoja Platsile juba
1441.aastal? Tänu kuulub
viktoriini organiseerjatele -
Merle ja Steve.
Laulsime jõululaule ja
pärastlõuna möödus hubases
pühademeeleolus, millest võttis
osa ka jõuluvana, kes jaga
kingitusi noortele.
Lõpupoolel tänas Kadri Saat
rahvast, kellest mitmed jäid
edasi pühitsema.
Suured tänud korraldajatele

NOTTINGHAMI EESTLASTE JÕULUPIDU

Taas on käes uus aasta. On vaja aeg maha
võtta ja mõelda möödunud aastale, et
hinnata eesmärkide ja soovide täitumisi
ning keskenduda sellele, mida tulevikus
saaks paremini teha.
Räägitakse, et ühel rahvakoosolekul USAs
pärast Eesti Vabariigi taasvabanemist
olevat küsitud mida meeleavaldustel
plakatitele panna kui vanasti tavaliseks
parooliks oli „Freedom for Estonia”. Vastus:
„More Freedom for Estonia.” Heatahtlik
mõte, aga kaotanud oma kõikehaaravat
ühist eesmärki.
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu
foorumitel oleme tihti keskendunud
teemadele nagu: Mis eestlasi võõrsil nüüd
ühendab, elades globaliseeruvas
maailmas, kus kultuuride sulandumine ning
riigipiiride ja rahvuste omapära
ähmanemine ei määra kellegi kodumaad?
Kas kahanev eesti diasporaa on nii
vitaalne, et areneda edaspidi eestlastena?
On eesti rahvuskultuur ja keel nii
elujõulised, et suudavad vastu panna
suurtele muutustele? Kas peamegi sellele
vastu panema? Kas eestlased kodumaal  ja

võõrsil on kaks erinevat rahvust? On olnud
raske leida rahuldavaid vastuseid nende
küsimustele, mis annavad ka sihte, mis
suunas ühiselt tegutseda.
2015. aastal tehti konkreetseid samme
ülemaailmse Eesti kultuuri-teadus-
haridusportaali loomiseks, idee, millele juba
2007.a. Tartu humanitaarteadlased alguse
andsid. Sellega on ühinenud mitmeid eesti
ühiskonna aktiviste välismaal. USAs elav
kirjandusteadlane Sirje Kiin ja Tartu Ülikooli
õppejõud Maarja Lõhmus ning teised
portaali arendajad on veendunud, et kogu
Eesti-teave on netis liiga killustatud ja
andmebaasid ühildmata.
Portaali   ülesehitamisele oma panuse
andjad teavad, et Välis-Eesti kui nähtus,
tema raison-d’être on kodumaa eestlaste
jaoks defineerimata ja tähendus avamata.
Puudub ühine inforuum. Selle intensiivne
üleshitamine loodetavasti aitab tugevdada
Kodu- ja Välis- Eesti vahelist silda. ÜEKNilt
inforuumi tegijatele sügav kummardus.
Soovin kõigile hoogsamat ja paremat uut,
Laas Leivat, ÜEKN esimees

U U E K S  A A S T A K S

Foto: Kaarin Jõgi
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Meie kallil Eestil on tulemas suursugune ja ümmargune tähtpäev – aastal
2018 tähistab Eesti Vabariik oma saja aasta juubelit. Kõik eestlased ja
Eesti sõbrad üle maailma on oodatud seda suursündmust tähistama.
Ükski riik ei sünni ühe päevaga. Riigi sündimise nimel on tehtud tõsist tööd
ja sündimise loosse jääb mitmeid sündmusi, mis väärivad
meeldetuletamist. Sestap hõlmab Eesti Vabariigi 100. sünnipäev pikemat
perioodi kui vaid üks päev. Tähistamine algab 2017. aasta 12. aprillil, mil
möödub sada aastat eestlaste asualade ühendamisest, tipneb Eesti
Vabariigi 100. aastapäevaga 24. veebruaril 2018, käib läbi Vabadussõja
olulisemad pöörde- ja võidulahingud aastal 2019 ning lõpeb 2. veebruaril
2020, mil täitub sada aastat Tartu rahu sõlmimisest.
Meil on, mida tähistada. Keerulise ajaloo kiuste on tänapäeva Eesti vaba,
õitsev ja innovaatiline riik ning me vaatame lootusrikkalt tulevikku.
Esmakordselt oleme just juubeliaastal ehk 2018. aasta esimesel poolel ka
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik ning vastutame eesistujana Euroopa
Liitu liikmesriikide vahel ühiste otsusteni jõudmise eest. See on Eesti riigi
jaoks tõsine küpsuseksam ning samas võimalus seista meile oluliste
väärtuste eest, end rahva ja riigina Euroopas lähemalt tutvustada.
Eesti 100. sünnipäev ei ole kindlasti vaid riigi või valitsuse asi, see on meie
kõigi ühine pidu. Seetõttu on kõik oodatud aktiivselt kaasa lööma
pidustuste korraldamisel. Kui väärikas saab olema meie juubeliprogramm,
sõltub meie kõigi panusest.
Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna eestvedamisel tehakse mitut
üleriigilist ühiskingitust. Tulemas on ka EV100 rahvusvaheline programm,
mille kaudu Eesti ennast 2018. aastal maailmas laiemalt tutvustab. Kuid
igaüks võib lisada juubeliprogrammi oma sündmuse või algatuse, mille ta
Eestile sünnipäevaks kingib.
Mida võiks sünnipäevalapsele kinkida? Kingituse tegemine Eestile on
tegelikult kingituse tegemine iseendile. Mõelgem sellele, mis muudab
Eestit ja eestlasi tugevamaks ning ühtsemaks. Kuna EV100 programmi
fookuses on lapsed ja noored, siis on eriti teretulnud ideed, mis aitavad
tugevdada ja säilitada nende sidet kodumaaga. Näiteks teeb Viskla küla
Eestile kingituseks kiikla, kuhu ehitatakse 100  kiike. Kodu- ja välismaal
elavate eestlaste ühisalgatusena on arendamisel veebirakendus, mis
hakkab ühendama kõiki maailma eestlasi. Need on vaid üksikud näited
kingitustest, mida Eestile mõeldes juba tehakse.
Kõik on oodatud kingitusi üles panema www.ev100.ee  kodulehele, kus
saab kutsuda ka teisi endaga kaasa lööma. Kinkija saab õiguse kasutada
Eesti 100 logo, mis valmib 2016. a esimeses pooles.
"Ärgem jagagem eestlasi kodu- ja väliseestlasteks. Me kõik oleme
eestlased, ükskõik kus elame", on öelnud president Ilves. Eestlus on
tänaseks tõeliselt globaalne ning Eesti asub kõikjal, kus see elab inimeste
südameis. Seega tähistagem Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva koos, nii
Eestis kui kõikjal maailmas!
Kõik on kutsutud, kõik on oodatud!
Anneli Ohvril, EV100 juhtrühma nimel

Londonis elab mitmeid edukaid Eesti ettevõtjaid, kelle tegemisi saareriigis
suur edu saadab. Üks positiivne ja inspireeriv näide on Eesti mehest, kes
pani Londonis püsti ülimalt eduka taksofirma.
Ivo Urmas Aulik alustas Inglismaal 15 naela ja vigase inglise keelega, kuid
on nüüd Londoni parima taksofirma omanik. Carrot Cars pakub tööd juba
200 taksojuhile, olles ihaldusväärne tööandja kõikidele enda töötajatele.

E E S T I  T A K S O F I R M A  L O N D O N I S
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L E M B I T Ö P I K

Maailmaturneel projektteater
käis Londonis

Üle pika aja sai Londoni Eesti Majas
kaeda eestikeelset teatrietendust –
19. novembril käisid etendusega
“Mikiveri Tagi” külas Peeter Sauter ja
Ülo Vihma.  Etenduse
teema oli võetud
näitlejate elust enesest
ja kokku kirjutatud Ivar
Põllu poolt. Laval
keedeti sibulasuppi,
jagati publikuga odavat
õlut, räägiti vaeste
näitlejate igapäevaelust
ja meenutati näitekooli kursuse
juhendajat Mikk Mikiveri. Peale
Londonit sõitis trupp edasi
Glasgow’sse, Aberdeen’i ja
Edinburgh’i.
Kuidas etendus endale nime sai?
Sauter: Oleme juba ammu plaaninud
oma vana kursuse kokku kutsuda ja
koos midagi teha. Teatrikooli
diplomilavastuse kaaperdas
Draamateater omal ajal ära, mulle jäi
statisti roll. Eredaim mälestus on see,
kui pimedas lava taga kogemata Ita
Everile otsa koperdasin.
Vihma: Idee saigi alguse Mikiveri
teksatagist, mille ta aastaid tagasi
mulle suvilasse unustas. Kui tagasi
pakkusin, siis ütles et võin endale
jätta. Aga tagi ei mahtunud mulle eriti
ja suurest aukartusest ei julgenud
kanda ka. Tagi jäi mõni aasta tagasi
kolimisel jälle ette, reliikviat ju ära ei
viska! Mõtlesin, et vaatajad võiks
otsustada, kes meie kursuse hulgast
on Mikiveri mantlipärija, et tagist
saaks omamoodi rändauhind. Võtsin
prooviruumi kaasa, aga kadus ära
sealt, võib olla võttis Ivar Põllu
endale.
Sauter: Terve kursuse
kokkusaamisest ei tulnud midagi välja
ka - kes on Soomes, kes Itaalias,
kellel igapäevatööga kiire. Lõpuks
jäimegi lavale meie kaks järele.

Kust pärineb maailmaturnee idee?
Vihma: Peale esietendust on näitlejatel
ikka paras eufooria peal. Istusime siis
garderoobis ja bluffisime lustlikus tujus.
Nii hakkaski maailmaturnee idee idusid
ajama, pärast käisime teatrile peale et

projekt kirjutada
ja rahastus
saada.
Kas ei kartnud,
et Mikk Mikiver
väliseestlastele
tundmatu
tegelane on?

Sauter: Ma ei kahtle, et publiku hulgast
mõni pole seda nime kuulnud ka!
Vihma: Usun, et lugu õpilase-õpetaja
suhtest on universaalne. Vaatajad ei
taha näha sügavat filosoofilist eepost,
vaid konkreetset tegevustikku reaalsete
inimestega, kus sügavamad teemad on
ridade vahel peidus. Üldistused tekivad
juba vaataja peas ja igaüks leiab
tekstiga oma seose.
Olete ka ise väljaspool Eestit elanud.
Kuidas leidsite tee Eestisse tagasi?
Sauter: Elasin 90-date alguses
Liverpoolis kaks aastat ja matkasin
Inglimaal mootorrattaga ringi.
Tegutsesin kirikusse ehitatud the Black-
E kultuurikeskuses. Eestisse tagasi
minnes jätsin tsikli võtmed sõbra
kaminasimsile ja masin ootab mind
siiani tal aias.
Vihma: Mul oli samal ajal võimalus
kaasa lüüa improvisatsioonilises teatris
Moskvas. Keskkond ja trupp olid
fantastilised! Peagi pakuti mulle püsivat
kohta, aga pidin Eestis elava perega
arvestama ja vene keel ei tulnud mulle
ka nii loomulikult. Peale seda otsust
tulin teatrivaldkonnast üldse ära.
Sauter: Proovisin tol ajal inglise keeles
ilukirjandust teha, aga see ei töötanud.
Keelekeskkonnas elamine on
loometööks väga oluline.
Küsis Triin Kübar

Eesti päritolu Briti
parlamendi
liberaaldemokraadist
ekssaadik Lempit Öpik
kavatseb jaanuaris
ilulõikusele minna.
Aastal 1998. sattus
langevarjuga hõljumist
ehk
paraglidingut harrastanud Öpik raskesse
õnnetusse,  kukkudes rohkem kui 20
meetrit vastu maad. Lisaks eluohtlikele
seljavigastustele said tõsiselt tema nägu
ja lõualuu.
“Ma olen pidanud oma näo kõveraks
rihitud versiooni taluma juba 17 aastat,
kuid varsti tuleb mul harjuda täiesti uue
ilmega,” rääkis 50-aastane Öpik
väljaandele Daily Mirror.
“Mulle on lõikuse suhtes nõu antud ning
ma ei teeks seda juhul, kui asi ennast ära

ei tasuks. Muidugi pole
päris selge, milliseks täpselt
mu nägu saab, kuid loodan
pärast operatsiooni välja
näha nagu Hollywoodi staar
George Clooney.”
Poliitik läheb noa alla 26.
jaanuaril St. Bartholomew’si
haiglas. Viis-kuus tundi

kestva näolõikusega kaasnevad alati
riskid, kuid Öpikule teeb muret see, et
praegu pole tal silmapiiril ühtegi
naisterahvast, kes tema eest vahetult
pärast vaevarikast näomuutust
hoolitseks.
Paar aastat tagasi kallimast Merily
McGivernist lahku läinud ja siiani üksik
mees loodab kõigele vaatamata, et tema
elukvaliteet paraneb pärast lõikust
märgatavalt ning vaevalt suudab siis
ükski kaunitar Öpik-Clooney’le enam ei
öelda.

T E A T R I E T E N D U S  L O N D O N I S

Aasta sportlasteks valiti
Seim ja Mäe

27. detsembril kuulutati välja
Tallinnas Nordea kontserdimajas
aasta parimad sportlased.
Parimaks meessportlaseks valiti
nii ajakirjanike, alaliitude kui
rahva poolt tõstja Mart Seim.
Seim võitis Houstonis MMil
üliraskekaalus pronksmedali,
kuid peagi võib eestlane kaela
saada juba hõbemedali, kuna
kuldmedali võitnud Aleksei
Lovetsevi dopinguproovi A-proov
on osutunud positiivseks.
Naistest tunnustati parimaks
maadleja Epp Mäe, kes võitis Las
Vegases peetud MMil kuni 75 kg
kaaluvate sportlaste kategoorias
pronksmedali.
Võistkondadest sai auhinna
sõudmise paarisaeruline
neljapaat koosseisus Andrei
Jämsä, Allar Raja, Tõnu
Endrekson ja Kaspar Taimsoo.
Neljapaat võitis Prantsusmaal
peetud MMil pronksmedali.
Aasta noorsportlase tiitli sai Anett
Kontaveit. (ERR/PM/EE)
Tennis
Jaanuarikuu alguses jõudis Anett
Kontaveit (WTA 91) jõudis
Shenzhenis toimuval WTA

tenniseturniiril veerandfinaali. Kontaveit oli
juba alistanud kaks maailma esisaja mängijat
- avaringis Jaroslava Švedova (WTA 67) 6:4,
7:6, ja teises ringis kohaliku Saisai Zhengi
(WTA 72) ülikindlalt 6:1, 6:2. Veerandfinaalis
kohtus Kontaveit ameeriklanna Alison
Riskega (WTA 97), kellele ta kaotas 1:6, 6:3,
3:6.
Brisbane International kvalifikatsiooni-turniiris
esimeses ringis alistas Kaia Kanepi
prantslanna Virgine Razzano  6:4; 6:7; 6:1.
Järgmises ringis Kaia vastane oli vastaseks
ukrainlane Kateryna Bondarenko, kellele ta
andis loobumisvõidu 7-5; 2-2.
Malemäng
7. jaanuaril möödus 100 aastat Eesti 20.
sajandi sportlaseks valitud malesuurmeistri
Paul Kerese sünnist. Paul Kerese
meenutamiseks ja tema 100. sünni-
aastapäeva tähistamiseks leidis neljapäeval
aset algatus „Maleta Naabriga“. Tegemist on
ülemaailmse ettevõtmisega, mille raames
kutsutakse inimesi ülesse maletama sõprade,
kolleegide, pereliikmete ja teistega.
Osavõtjad võiksid teha mängust pilte ja saata
need Eesti Rahva Muuseumi pildiaita
http://pildiait.erm.ee/category/maleta-
naabriga/
Väärika sünniaastapäeva tähistamiseks anti
välja kaheeurone käibemünt ja postmark.
Täpsem info Paul Kerese aasta tähistamise
kohta: http://www.maleliit.ee/Keres-
100/index.php

This Estonian-Finnish film “The Fencer” (“Vehkleja”), was nominated for a Golden
Globe in the Best Foreign Language Film category. The shortlist did not include
„1944” (review in December Eesti Hääl). Last year’s entry was the Estonian-
Georgian film “Tangerines” (“Mandariinid”).
The film is partly based on the life of Estonian fencer and coach Endel Nelis
(1925-1993). Produced by Estonian company “Allfilm”, and directed by Finnish
director Klaus Härö. The setting is in Soviet occupied Estonia in 1952, with the
storyline of a young champion teaching fencing in a school in Haapsalu. The cast
is Estonian, with Mart Avandi in the leading role.
Unfortunately the film did not win at the presentation event in Los Angeles on 10th
January.

Merekultuuriaasta 2016
tunnuslause on "Näoga
mere poole!”. Loosungi
idee on pöörata sel aastal
kõiki rohkem näoga mere
poole ja seda mitte ainult
füüsiliselt, vaid ka oma

mõtetes ja tegudes. Käes
on aeg rääkida ja
tegutseda mere nimel, sest
meri meie ümber on palju
enamat kui lihtsalt vesi.
Rohkem infot:
http://merekultuur.ee

2 0 1 6  -  M E R E K U L T U U R I A A S T A  E E S T I S

“ T H E  F E N C E R ”  - ( V E H K L E J A )

S P O R T

Välisminister Marina Kaljurand andis 5.
jaanuaril, üle välisministeeriumi 2015.
aasta kultuuripreemiad helilooja Veljo
Tormisele ja Obinitsa soome-ugri
kultuuripealinna peakorraldaja Aare
Hõrnale.
Välisminister tunnustas kultuuripreemi-
aga helilooja Veljo Tormist, kelle
möödanikku tänapäevaga ühendav
helilooming on eesti koorimuusika
maailma viinud.
«Meile on enesestmõistetav, et enamike
eesti kooride repertuaaris on Veljo
Tormise  looming ja laulupidu on raske
ette kujutada ilma tema teosteta. Tormis
on õpetanud meid rahvalaulust lugu
pidama ning on oma loomingu kaudu
tõestanud rahvalaulude aegumatust,»
lausus Kaljurand. Maailmas on toimunud
mitmeid Tormise loomingule

pühendatud festivale ning tema
muusikat on teiste seas esitanud näiteks
The Kings' Singers, Hilliard Ensemble,
Holst Singers ning kammerkoor
Kwintessen.
«Tunnustame Aare Hõrna soome-ugri
kultuuripealinna tiitli Obinitsa toomise ja
kultuuripealinna projekti eduka
läbiviimise eest,» jätkas Kaljurand.
«Aare Hõrn on Obinitsas seisnud juba
aastakümneid koostöö ja kultuuri-
vahetuse eest meie hõimlastega teisel
pool piiri. Obinitsa kultuuripealinnaks
olemine ei tähendanud üksnes Obinitsa
küla, vaid Setomaa ja Eesti tervikuna
nähtavaks tegemist ning veelgi
olulisemana soome-ugri rahvaste
tutvustamist maailmas,» lisas ta. 2015.
aastal oli Setomaa küla Obinitsa soome-
ugri kultuuripealinn. postimees

V Ä L I S M I N I S T E E R I U M I  K U L T U U R I P R E E M I A D

T A L L I N N  -  H E L S I N K I  T U N N E L !

Helsinki believes that a tunnel connecting Helsinki with Tallinn is feasible and
would transport upwards of 11 million people a year. The total cost would be 13
billion euros including trains and traffic equipment.
At present, the ferry trip takes 100 minutes in summer. A tunnel rail connection
would reduce the journey time to just 30 minutes.
Planners have dreamt of an undersea tunnel between Helsinki and Tallinn for
some time. According to the feasibility study commissioned by Helsinki, Tallinn and
the county of Harju, the expenses could be covered if the project were to secure at
least 40 percent of its funding from the European Union.
Over 8 million passengers travel between Helsinki and Tallinn each year. It is
estimated that some 60,000 Estonians work in Finland, most of whom travel home
every weekend. Much of the tunnel’s economic success will be founded on this
work-based travel. The estimated one-way ticket price would be 36 euros.
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A B I S T A M I S E  K O M I T E E
L O N D O N I S
2016 aastakava

13. märts - Kevadpühadelõuna
Jaanipäevalõuna juunis - kuupäev lahtine

18. september
 11. detsember - Jõululõuna

 Eesti Maja, 18 Chepstow Villas, W11 2RB

I E S  T U L E V I K
Catthorpe Manoris, Catthorpe, LE17 6DF

2016 aastakava
4-6. märts Seltskondlik nädalavahetus
13-15. mai Seltskondlik nädalavahetus ja
aastapäeva tähistamine laupäeval 14. mail
7-13. august Laste suvelaager
13. august Laste suvelaagri lõpupidu

Info: kristysheldon@hotmail.com

Eesti Elu (Kanada)
Leo Esken *06.02.28 Harjumaal; † 03.12.15 (T)
Mare Varma (Andre) *21.07.18 Kolgas; † 03.12.15 (T)
Olga Usin (Vilbel) *25.08.20 Tallinnas; † 14.12.15 (T)
Friedrich Heinsar *5.03.21 Vergis; † 22.12.15 (T)
Liina Roosman (Moora) *25.04.39; † 01.01.16 Ontarios
(T) Torontos
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Karl Laigar *28.09.29 Kaberneemes; † 21.11.15 (S)
Johan Kütt *17.11.33 Vilsandil; † 25.11.15 Gävles
Hinrek Neuhaus *23.08.24 Tallinnas; † 1.12.15 (S)
Hilda Ustav (Pullerits) *22.07.17 Peterhof; † 10.12.15
(S)
Matti Kaar *18.06.39 ; † 19.12.15
(S) Stockholmis
Vaba Eesti Sõna (USA)
Leo Ojakäär *26.04.26 Valgas; † 23.11.15 Delawares
Aino Reisenberg *18.08.15 Võsul; † 5.12.15 Oregonis
Toomas Palm *09.11.37 Tallinnas; † 14.12.15 Oregonis
Lillo Kurrik 1938 - 2015
Meie Kodu (Austraalia)
Galina Paluoja (Judanov) *02.06.25 Tallinnas; †
24.11.15 Melbourneis
Rein Mere *10.10.41; † 25.11.15

Leinateated teistest eesti  ajalehtedest

Value for money
accommodation near Tartu

‘SEITSEMAJA’
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). 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; www.seitsemaja.ee
Email: guesthouse.seitse@gmail.com.
Booking.com award of excellence”

Let’s Celebrate Estonia’s
Centenary Together

Our beloved Estonia will soon be celebrating
a very special occasion – in 2018, the
Republic of Estonia will commemorate its
100th anniversary. All Estonians and friends
of Estonia worldwide are invited to join in the
celebrations.
No nation is born in a day. The emergence of
our nation was the result of the hard work of
many, and there are numerous events which
merit recognition. Estonia’s 100th birthday
celebrations will be held, therefore, over a
much longer period than just one day. The
celebrations will begin on 12 April 2017 to
mark a century since Estonia’s administrative
borders took their current form; will peak with
the 100th anniversary of independence on
24 February 2018; will mark the key battles
and victory in the War of Independence and
draw to a close on 2 February 2020, one
hundred years after signing the Tartu Peace
Treaty by which Russia recognised the
independence of Estonia.
We have much to celebrate. Despite our
difficult history, Estonia today is a free,
flourishing and innovative country, and we
can look to the future with a sense of
optimism. For the first time in the first half of
2018, Estonia will hold the Presidency of the
Council of the European Union and will be
responsible for facilitating decision-making
between the EU Member States. This will be
a true test of Estonia's maturity as a nation,
but also an opportunity to advance the
values that are important to us, and to
promote Estonians and Estonia throughout
Europe.
Estonia’s 100th anniversary is not only a
matter for the state or the government; it is a
celebration that belongs to us all. This is why
everyone is invited to join actively in the
festivities. Just how grand the celebrations
will be will depend on all of our contributions.

The organising committee in the Government
Office is coordinating a number of nationwide
gifts, and the Estonia 100 international
programme will help promote Estonia in
2018 in various countries throughout the
world. Anyone may also include an event or
initiative in the Estonia 100 programme as a
birthday gift to Estonia.
So what might be an appropriate gift? Any
gift we give to Estonia is really a gift to
ourselves. We should think of what will make
Estonia and Estonians stronger and more
united. As the focus of the Estonia 100
celebrations is on children and youth,
initiatives to help foster and maintain their
ties with Estonia would be particularly
welcome. For example, the village of Viskla
in Estonia is building a park with one
hundred traditional swings, and a group of
Estonians both inside and outside of  Estonia
are working to develop a web application to
unite Estonians throughout the world. These
are just two of the many gifts that are already
being made to Estonia.
You are all invited to post your gifts on the
ev100.ee website where you can also invite
others to contribute to your efforts. All
contributors will be entitled to use the
Estonia 100 logo which will be unveiled in
the first half of 2016.
President Ilves has said, “let’s not divide
Estonians into Estonians in Estonia and
Estonians abroad. We are all Estonians,
regardless of where we live.” Estonians
today are truly global and there is a little
piece of Estonia everywhere which people
hold dear in their hearts. So let’s celebrate
Estonia’s 100th birthday together, both in
Estonia and throughout the world!
Everyone is invited and everyone is
welcome!
Anneli Ohvril, On behalf of the Estonia 100
Organising Committee

The thanksgiving service for
Nora Morley-Fletcher MBE will be held

on Saturday 13th February
commencing at 10.45 a.m.

at St. Paul’s Church, Queens Rd,
Kingston upon Thames KT2 7SF.

Refreshments afterwards at the Brook
Kingston Lodge Hotel, Kingston Hill KT2 7NP

N Ä Ä R I  J A  K Ü Ü N L A K U U
Tähtpäevad

2. veeb 1920 Tartu rahu
8. veeb 1912 Skaudid asutati Eestis
16. veeb   Leedu iseseisvuspäev

Eesti Hääl soovib
sünnipäevalastele õnne

21. jaan  Alar Aug
29. jaan  Heiki Triik
31. jaan  Hella Davies
2.   veeb  Urve Öpik
4.   veeb  Krista Palmer (juubilar)
8.   veeb  Linda Lawson
11. veeb    Rein Karik (juubilar)
19. veeb  Nelli Vahu
22. veeb  Mati Reitel

Sündinud
20. jaan 1966  Toomas Edur
22. jaan 1941  Jaan Kaplinski
24. jaan 1866 Jaan Poska
29. jaan 1884 Juhan Aavik
30. jaan  1878 Anton Hansen-
        Tammsaare
3.   veeb 1915 Johannes Kotkas
9.   veeb 1864 Miina Härma
12. veeb 1884 kin. Juhan Laidoner
13. veeb 1912 kol. Harald Riipalu

19. veeb 1920 Jaan Kross
19. veeb 1895 August Torma, EV saadik
        Suurbritannias (1934-1971)

Surnud
18. jaan 1956 Pres. Konstantin Päts
22. jaan 1920 George Lurich
24. jaan 1993 Gustav Ernesaks
27. jaan 1998 Naan Põld
2.   veeb 1919 Julius Kuperjanov
10.  veeb  1958 Aleksander Kolmpere
17.  veeb  1979 Johannes Silvet

Mälestame lahkunuid
Inglismaa eestlased

17. jaan 1982  Villibald Raud, EV
        diplomaat Suurbritannias
26. jaan 1946  Oskar Kallas, EV saadik
        Suurbritannias (1922-1934)
30. jaan 1986  Anton Vaino, Bradfordi
        Eesti Kodu esimees
31. jaan 2002  praost. Albert Enno
        Aaviksaar
2. veeb 1987  Juhan Pruuden, Londoni
        Eesti Seltsi esimees
4. veeb 2008  Endel Aruja, Londoni Eesti
        Maja asutaja
11. veeb 1959 merekapt. Edgar Eistrat
19. veeb 1968 Georg Hackenschmidt

LEICESTERI EESTI MAJAS
laupäeval 20. veebruaril

Jumalateenistus - kell 17:00
Teenib õp. Valdo Lust Tartust

Kava algab - kell 18:00
Pakume mulgikapsaid ja muud head

paremat!
Baaris laias valikus eesti jooke! Olete

kõik oodatud!
366 Fosse Road North, LE3 5RS.

Tel: 0116 251 6727
eestimaja@gmail.com

NOTTINGHAMIS
pühapäeval 21. veebruaril

Uksed avatud kell 2.00.
Kava algab - kell 2.30

Tervituskõne, eestipärane
einelaud, loterii.

 Eestlased ja eesti sõbrad
olete kõik teretulnud!
Everyone welcome!

Nottingham Ukrainian Social
Club, Claremont Road, Notts.

NG5 1BH

E E L S E I S V A D  Ü R I T U S E D  J A  T E A T E D

EDINBURGHIS
laupäeval 27. veebruaril

Edinburgh Estonian Society kutsub kõiki Šoti- ja
Inglismaal elavaid eestlasi üheskoos Vabariigi

aastapäeva tähistama. Uksed avatud kell 17:00 -
Kell 17:30 - Retseptsioon, Vabariigi Presidendi kõne

järelkuulamine, Elmo Nüganeni film “1944”.
Kell 21:00 - Eesti Vabariigi sünnipäevapidu

(üllatusesinejaga!)
Pilet: £5 ukse pealt. (peale kell 21:00 £2.)

Sisaldab tervitusjooki ja snäkke.
Royal Medical Society, 5/5 Bristo Square, EH8 9AL
edinburgh.estonians@gmail.com või 07922297149

LONDONIS
Eesti Vabariigi aastapäeva Jumalateenistus
- pühapäeval 21. veebruaril - kell 14:00
Rootsi luterlikus kirikus, 6-11 Harcourt Street,

Marylebone, W1H 4AG
Teenib õp. Valdo Lust; Laulab Londoni Eesti

Seltsi Segakoor. Pärast teenistust kohvi
laud. (metroo - Edgware Road)

kolmapäeval 24. veebruaril - kell
18:30

Westminster Cathedral Hall, Ambrosden
Avenue, SW1P 1QH

BRADFORDI EESTI KODUS
laupäeval 27. veebruaril  kell 17.00

Kavas esinevad muusikud Eestist.
Kõikidele külalistele on klubi poolt kaetud

traditsiooniline eesti pidulaud.
Nagu ikka, on omapoolsed küpsetised teretulnud.

Et kõikidele kohti jätkuks, palun eelregistreerige
telefoni teel Paul Ratnikuga - 07789 767 017,

või saatke email info@eestikodu.co.uk
või www.facebook.com/EestiKodu

Baaris müügil Saku õlled, Kiss, Viru Valge jt eesti joogid
8 Clifton Villas, BD8 7BY.

Tel: 01274 544221
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