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Theresa May ja Emmanuel Macron kohtusid Briti ja Prantsuse sõduritega Boris Johnson sõitis
Tapal tankiga

Eesti Vabariigi saja aasta juubelile pühendatud
presidendi vastuvõtt ja pidulik kontsert järgmise aasta
24. veebruaril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi
uues peahoones.
President Kersti Kaljulaidi avalike suhete nõuniku
Taavi Linnamäe sõnul on praeguseks otsustatud, et
riigipea vastuvõtt on küll Tartus, kuid juubelinädala
üritused jõuavad ka teistesse Eesti linnadesse. Nõunik
andis mõista, et Tartu oli presidendi esimene eelistus.
„Me vaatame seda nädalat tervikuna ning püüame
jälgida, et sündmused ei koonduks ainult ühte või
kahte kohta. Kindlasti on nende jagunemisel ka oma
loogika,” selgitas ta. Nii näiteks peetakse riiklike

teenetemärkide kätteandmise tseremoonia “Eesti
tänab” piirilinnas Narvas, Konstantin Pätsi
elulooraamatu esitlus ning päästekomitee
mälestussamba avamine aga Pärnus.
Võrreldes näiteks Estonia kontserdisaaliga mahutab
Eesti Rahva Muuseumi peahoone poole rohkem
inimesi.
Nõunik ei osanud veel öelda, kui palju inimesi
juubelivastuvõtule kutsutakse.
Eesti Rahva Muuseumi direktor Tõnis Lukas ütles, et
presidendi kantselei otsus on muuseumile tohutult
suur au. “See pole tavaline vastuvõtt, vaid meie riikliku
iseseisvuse saja aasta tähistamine. See, et valik

langes just meile, on kirjeldamatult tähtis nii Eesti
Rahva Muuseumile kui Tartule,” lausus ta.
Tartu linnapea Urmas Klaas lausus presidendi
kantselei otsust kommenteerides, et Tartu pingutus
kandis vilja. „Võõrustada presidenti ja tema külalisi
Tartus on meile austav ülesanne. Ja kuna tegu on
Eesti sajanda sünnipäevaga, siis õigemat kohta kui
Eesti Rahva Muuseum selleks ei olegi,” lausus ta.
Esimest korda toimus presidendi vabariigi aastapäeva
vastuvõtt Tartus 2007. aastal, kui president Toomas
Hendrik Ilves tegi ajalugu ja korraldas traditsioonilise
aastapäeva vastuvõtu Estonia asemel Vanemuises.
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8. septembri hommikul
sõitis Ühendkuningriigi
välisminister Boris Johnson
Tapale, et kohtuda seal Briti
sõduritega. Kui Johnson
saabus väeossa, tervitati
teda pidulikult. Sellele
järgnes tema briifimine
lahingugrupi tegevusest,
mille viis läbi kohalik
sõjaväejuhtkond Tapal.
Pärast briifingut pani
Johnson selga välivormi ja
lasi ennast Briti sõduritel
tankiga sõidutada.

29 septembril Eestis toimuva
ELi tippkohtumise käigus
käisid Briti peaminister
Theresa May ja Prantsuse
president Emmanuel Macron
läbi Tapalt, kus asub nende
riikide päritolu NATO
kontingent.
May oli tervituskõnes väga
konkreetne - NATO sõdurid
on siin, et taltsutada
agressiivset Venemaad.
"Venemaa jätkuv agressioon kujutab endast
järjest suuremat ohtu meie sõpradele Eestis,
samuti Lätis ja Leedus. Meie siinolek näitab, et
oleme valmis oma liitlasi kaitsma," ütles May.

"Kui selline riik nagu
Venemaa tegeleb
riigipiiri ja rahvus-
vahelise õiguse
rikkumistega, peab
sellele vastama.
Ühe ründamine
tähendab kõigi
ründamist," rõhutas
ta.
Peaminister märkis,
et   Eestis asuvad

sõjaväelased ei tegele eranditult sõjaväeliste
asjadega: "Nad aitavad süvendada
riikidevahelisi sõprussuhteid."  May tänas
sõdureid ka "ustava teenistuse eest".
Allikas: BNS; Foto: Karin Kaljuläte

Tallinnas viibisid 29. septembril Euroopa Liidu riigipead ja
institutsioonide juhid, et arutleda EL-i digiarengu suurimate
väljakutsete üle.

Tippkohtumine algas EL-i riigipeade ja valitsusjuhtide saabumisega
Kultuurikatlasse ja lühiintervjuudega. Prantsusmaa president
Emmanuel Macron saabus jalgsi. Angela Merkel saabumisel
ajakirjanike küsimustele ei vastanud.

Jean-Claude Juncker ütles enne kohtumist, et Brexiti-kõnelustes
oktoobri lõpuks piisavaid edusamme ei saavutata, "kui just imesid ei
juhtu."

Kokku saabus Kultuurikatlasse 31 kõrget poliitikut. Lisaks
liikmesriikide juhtidele osalesid kohtumisel Euroopa Ülemkogu
alaline eesistuja Donald Tusk, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Euroopa Parlamendi president Antonio

Tajani ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude
Juncker.

Päeva avakõne pidas president Kersti Kaljulaid,
millele järgnes arutelu majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Siim
Sikkutiga.

"Mõnes mõttes sarnaneb paberil asjaajamine
fossiilkütustega: need on välja kujunenud inimeste
ja seadusandjate paljude põlvkondade vältel,
muutunud aja jooksul keerukamaks, sest
bürokraatiate kasvades põimub nendesse aina
enam poliitilisi kompromisse,“ lausus president
kõnes.

Eesti riigipea sõnul võivad Euroopa Liidu digitaalse
ühisturu strateegiaga seotud algatused aidata kogu
ELis liikuda piiriüleste digiteenuste poole, mille
aluseks on näiteks andmete ühekordse küsimise
põhimõte ja vaikimisi digiteenuse põhimõte. "Me
peame hoidma survet, et saavutada lõplik
kokkulepe kõigi nende ettepanekute kohta 2018.
aastaks," ütles ta.

Presidendi sõnul peavad inimesed usaldama digitaalset keskkonda,
mistõttu eraelu puutumatuse ja küberturvalisuse tagamine on olnud
meie digiühiskonna loomise eeltingimus.

"Tegelikkuses on muljetavaldav osa tehnoloogilise arengu
tulemusel tekkinud töökohtadest oma olemuselt ametioskuste või
hariduse mõttes üllatavalt laiapõhjalised. Neid võiks isegi nimetada
egalitaarseteks võimalusteks. Võtke või juutuuberid või inimesed,
kes müüvad internetis oma käsitööd või üürivad Airbnb kaudu oma
kinnisvara välja," kirjeldas riigipea.

President Kaljulaid lisas, et meie riikide kodanikud pakuvad
teenuseid ja müüvad kaupa kogu maailmas, elades kas ühes
kindlas riigis või siis reisides maailmas ringi ning seetõttu me
peame kiiresti leidma võimalusi, kuidas ühendada neid
meie riiklikku sotsiaalkindlustussüsteemi. delfi

Foto: Sander Ilvest
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Large r ise for  EU country ci t izenship

Uber rival Taxify has ordered its
drivers to halt all London rides  just
three days after launching in the city.
The ride-hailing app was forced to
pull its services after a challenge
from Transport for London, which
said the company lacked the proper
private hire licences to operate in
the city.
The Estonian company, which has
spread across Europe since it was
founded in 2013, said it already had
a fleet of more than 3,000 drivers in
London with 30,000 people
downloading the app in its first three
days.
The company is determined to
overcome the problem as soon as
possible, Taxify’s founder and CEO
Markus Villig wrote in his blog post.

He continued - “London has
surprised us with the most hostile
regulatory body we have ever
encountered. More than four
months ago we applied for a private
hire operator license. Over this time
we contacted TfL more than 20
times, without a single reply on the
clear status of the application”.
Taxify claims to be the fastest
growing ride-sharing company in
Europe and Africa.
Examples of London fares | Uber v
Taxify
King’s Cross to Tower of London
Taxify: £5.25-£5.80 Uber: £9-£12
Wembley stadium to Covent Garden
Taxify: £11.20-£12.35 Uber: £20-28
*Introductory fares for Taxify,
estimates from apps
Source - Daily Telegraph

D I G I T A A L V A L D K O N N A  T I P P K O H T U M I N E

Some 150 protesters from
Estonia's nationalist-conservative
EKRE party demonstrated outside
a summit of EU leaders in Tallinn
against the EU's immigration
policies and its refugee quota

system. German Chancellor
Angela Merkel was a key target of
the protestesters, with placards
including one “Buy British - We
love Great Britain”.

Tens of thousands more UK
citizens applied for citizenship in
other EU countries in the 12
months after the Brexit vote than in
the previous year, according to
data obtained by the BBC.
Ireland received by far the most
applications for dual nationality. But
for all the countries that had data
covering July 2016 to June 2017,
applications have more than
doubled.
In other countries, which only had
data for calendar years, there was
a sharp rise from 2015 to 2016 as
well.
Reality Check and Radio 4's ‘More
or Less’ contacted all EU countries
to ask about the number of
citizenship applications they had
received from British people, before
and after the referendum in June
2016. It has not been possible to
get full figures for every country,
but the data we have compiled
shows just how many people are
taking precautionary steps in case
the Brexit negotiations fail. (See
chart below)
Then there are countries where
data is made available in slightly
different ways. In Germany it
comes state by state - so in Berlin
there were 60 applications from
British citizens in the year before

the referendum, and 810 in the
year after.
France meanwhile provides figures
on a calendar year basis, and
again the increase is clear - there
were 385 applications in 2015,
rising to 1,363 in 2016, and rising
further to 2,129 in the first eight
months of this year.
Of course this is not simply a one-
way street. There are more than
three million EU citizens living in
the UK who are equally worried
about their future status post-
Brexit.
And again, the number of
citizenship applications in the UK is
striking. 15,871 people from EU
countries applied in the 12 months
before the UK voted to leave the
EU; in the 12 months after it was
28,502.
Perhaps these figures don't come
as a surprise. But they are a
reminder of why the issue of
citizens' rights is at the centre of
the current Brexit negotiations -
and why all sides say it is a priority
to resolve.
Brexit often seems to be about
complex and distant concepts. But
these are real people, worried
about the future for themselves and
their families.

London suspends Estonian ride sharing service Taxify

Protest against Merkel

Seekordne traditsiooniline soomepoiste
mälestuspäev oli pühendatud Soome
Vabariigi 100. aastapäevale, soome-poiste
Soomest kodumaale tagasituleku ning
Tartu all toimunud Pilka ja Pupastvere
lahingute 73. aastapäevale. Kell üks päeval
toimus Muuksi linnamäel Põhjatähe
mälestusmärgi juures pärgade ja lillede
asetamise tseremoonia. Osalejate seas oli
neli soomepoissi, Soome Kaitseväe
Peastaabi ülem kindralleitnant Timo Pekka
Kivinen, Soome Vabariigi suursaadik
Eestis Kirsti Narinen, Soome kaitseatašee
Eestis kolonelleitnant Antti Hauvala,
sõjavetaranid, soomepoiste lesed ja
perekonnaliikmed, mitmete organisats-
ioonide esindajad nii Eestist kui ka
Soomest ning kohalikku rahvast.
Tseremooniale järgnes Kupu külas Peeter
Kivimäe Näkiallika talus röövliprae
söömine. Traditsiooniks saanud röövliprae
söömise pidu on Soome sõjaveteranidele
korraldatud 1990. aastate algusest
järjepanu kuni tänaseni. Uus-Meremaalt
pärit lambafilee oli juba varahommikust
sütel küpsemas ja saavutas lõunaks täiuse.
Serveerituna kartulipudru, tomati ja
marineeritud kurkidega, lisaks veel Karjala
pirukas ja Lapi juust, maitses see hästi –
nagu alati. Pika laua taga peeti

päevakohaseid pidukõnesid, meeleolu
loomisele aitas kaasa soome
akordionimuusika ja Koskenkorva
eriväljalase Soome Vabariigi 100.
aastapäeva puhuks.
Tekst ja fotod: Peep Pillak
Fotol vasakult: Kolonelleitnant Antti Hauvala;
Eesti Vabadusvõitlejate Liidu aseesimees
erumajor Hindrek Piiber; soomepoiss Edgar
Sinisalu; Suursaadik Kirsti Narinen;
soomepoisid Artur Roopalu, Lembit
Kaselaan ja Jaanus Jahilo; kindralleitnant
Timo Pekka Kivinen; Soomepoiste
Pärimusühingu esimees Peeter Kivimäe;
Soome sõjaveteranidele korraldatava
rosvopaisti ürituste eestvedaja, endine
Finnairi purser Kalevi Rönnqvist.
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Mainekas Briti ajakiri Politico
kirjeldas Eesti korraldatud
digitaalvaldkonna
tippkohtumist pealkirjaga:
"Kohtumine oli tühi, välja
arvatud toidukalorite poolest".
Eesti eriesindaja Euroopa
Liidu institutsioonide juures
Matti Maasikas kinnitas aga,
et juba oktoobris vormuvad
Kultuurikatlas peetud
arutelud konkreetseteks
järeldusteks.
"Euroopa riigipead ja valitsusjuhid
Kultuurikatlas arutasid seda, kuidas
Euroopa saab hakkama ja saab kasu
praegu toimuvast kõige suuremast
muutusest meie ühiskondades –
digitaalsest revolutsioonist," selgitas
Maasikas.
Tallinnas peetud arutelu tulemused saavad
tema kinnitusel osaks Euroopa ametliku
Ülemkogu tippkohtumise järeldustest
oktoobris, mil peaminister Jüri Ratas peab
andma aru, kuidas erinevate digitaalse
siseturu eelnõudega edasi on liigutud.
"Euroopa juhid lahkusid Tallinnast palju
targematena ja teadlikumatena kui nad siia
tulid – ma pean seda heaks tulemuseks,"
ütles Maasikas.
Saatejuht märkis, et uudiste põhjal on
digiteemasid justkui varjutanud teised
teemad, näiteks Euroopa Liidu
reformimine, mitmekiiruseline Euroopa ja
Kataloonia referendum. Maasikas jagas
aga kahe päeva arutelud neljaks osaks.

Esiteks tõi ta välja Prantsusmaa
presidendi Emmanuel Macroni
ja Suurbritannia peaministri
Theresa May külaskäigu Tapale
oma sõdurite juurde. Teiseks
mitteametlikud kohtumised, mis
toimusid juba eile, näiteks
kohtusid Macron ja Saksamaa
liidukantsler Angela Merkel.
"Merkel ütles välja selle, mis oli
väga oodatud: Saksamaa on
valmis – ja sellega ta ju ütles, et
ka Saksamaa tulevane valitsus,

mida ta nüüd hakkab moodustama – on
valmis arutama Macroni ideid Euroopa
reformimiseks."
Kolmanda teemana tõi Maasik välja
neljapäevase riigipeade õhtusöögi, mille
peateemaks oli Euroopa tulevik ja mille
Ülemkogu eesistuja Donald Tusk võttis
kokku kinnitusega, et Euroopa Liidu reformi
edasiarenduse soov on olemas ja kahe
nädala pärast ütleb ta, kuidas seda arutama
hakatakse.
Maasikas rõhutas, et tippkohtumine on
suurim rahvusvaheline üritus, mis Eestis
kunagi korraldatud. "Nii palju kui on tipp-
poliitikuid sulle külla tulemas, nii palju on ka
väljakutseid," tõdes ta. "Iga liidri iga samm
sinu territooriumil on sinu vastutus ja sinu
väljakutse." Ta kinnitas, et Eesti
eesistumise korraldust ja ürituste sujuvust
on palju kiidetud ning tähelepanu on püütud
ka teemavalikutega. "Leida need teemad ja
leida need esinejad, kes saavad väga
hõivatud ja väga tähtsate liidrite tähelepanu
– see meil õnnestus." ERR

Reedel, 22. septembril tähistati
Eestis vastupanuvõitluse päeva.
Sel puhul heiskasid kooliõpilased
lipu Pika Hermanni torni, asetati
pärg Eesti rahvalt Vabadussõja
võidusamba jalamile ning õhtul
toimus tudengite rongkäik ja
kõnekoosolek.
Vastupanuvõitluse päeva
tähistamisega meenutatakse
septembrikuu päevi 1944. aastal,
mil ametisse astus Otto Tiefi
juhitav valitsus ning Eesti
väljendas selgelt ja ühemõtte-
liselt soovi olla iseseisev.

1977. aastal Rootsis surnud kirjaniku Karl Ristikivi
tuhk maetakse Stockholmi metsakalmistult ümber
Pärnumaale. „Sümboolses mõttes on lõpule
jõudnud tema kodumaatus, mida ta ise oma
loomingus korduvalt mainis,” ütles Eesti Kirjankie
Liidu esimees Tiit Aleksejev. Karl Ristikivi maetakse
Läänemaa Paadrema kalmistule ema kõrvale 28.
oktoobril.
EKRE tahab taastada Natsi-Saksamaa mundris
sõdinud eestlaste ausamba Lihula kalmistul. Lihula
ausammas teisaldati 2. septembril 2004 Juhan
Partsi valitsuse korraldusel ja see tõi kaasa konflikti
kohalike elanikega. Lihula mälestusmärgil oli kiri:
„Eesti meestele, kes sõdisid 1940-1945 bolsevismi
vastu ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel”.

Vastupanuvõitluse päev Karl Ristikivi tuhk tagasi Eesti
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Sõudmine
30. septembril Floridas peetud sõudmise
maailmameistri-võistluste finaalis
saavutas Eesti koosseisus Kaspar
Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja
Kaur Kuslap pronksise autasu.
Eesti tegi tugeva tõusu viimasel 600-700
meetril, kui viiendalt positsioonilt võideldi
välja poodiumikoht. Püüdmatuks jäid
Leedu ja Suurbritannia.
1. Leedu  5.43,10
2. Suurbritannia 5.45,03
3. Eesti  5.45,32
4. Holland 5.45,82

Tõnu Endrekson teenis Sarasotas juba
11. tiitlivõistluste medali, neljapaadi
neljas MM-i pronksivõidus on ta olnud
alati osaline.
Invictus Games -  Võitmatute mängud
Invictus Games toimusid Torontos 23-st
kuni 30. septembrini. 23. septembril
toimus kohtumine osalevate Eesti
kaitseväelastega Toronto Eesti Maja
kohvikus, kus pidas avasõna Eesti
Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.
Eesti võistkonda kuulus 12 meest ja 3
naist. Kokku teenis Eesti võistkond
mängudelt 8 medalit.

Eestlased võitsid sõudeergomeetrite
võistlustel kolm medalit, kaks kulda ja
üks pronksmedali.
„Tulemus näitab, et olen tugev ja sain
kaks medalit, mõlemad kuldsed” ütles
kuldmedalid võitnud vanemseersant
Janno Lepik. Lepik oli oma võistlus-
klassis parim nii ühe kui nelja minuti
sõudmises. Pronksmedali võitis nelja
minuti sõudmises veebel Ergo Mets.
Kergejõustikus olid medalite võitjateks
kettaheites Egerd Erreline (hõbe) ja
Jaune Engle (pronks)
Istuvas võrkpallis ei pääsenud eesti
koondis edasi avaringidest, kaotades
Jordanile ja Gruusiale, kes finaalis
võitis kuld medali.
Martin Piisang sai ujumises ühe hõbe-
ja kaks pronksmedalit. 100m vaba -
1.00,59 (3); 50m vaba 26,82 (3) ja 50m
selili 31,57 (2).
Tennis
Anett Kontaveit on avaldatud värskes
WTA maailma tennise edetabelis
langenud kolme koha võrra ja asub
nüüd 34. positsioonil. Kaia
Kanepi  tõusis 111. reale.
Septembrikuu alul oli ta 418 kohal!

S P OR T

KOKA KUNS T

THE RAHVUSKAASLASED EXCHANGE PROGRAMME

Sügise ilma muudab alati
soojemaks üks maitsev pirukas.
Miks siis mitte täna küpsetada?
Lõhe-Brokkoli-Lillkapsa Quiche.

Põhi:
180g võid
3 dl jahu
0,5 tl soola
2 spl vett

Kate:
500g lõhet/forelli
väike brokkoli
pool väiksemast lillkapsast
180 ml vahukoort
3 muna
soola, sidrunipipart
100 g riivitud juustu
100 g sinihallitusjuustu

Näpi toasoe või jahuga muredaks
taignaks, lisa sool ja vesi, saades
ühtlane mass. Aseta tainas
pooleks tunniks külmikusse
tahenema - on parem vormida.
Lõika kalast õhukesed ribad,
maitsesta kergelt soola ja
sidrunipipraga. Lõika brokkolist ja
lillkapsast väikesed õisikud ja
keeda neid (või hauta) minut kuni
2 õrnsoolases vees (maks 0,3 tl
soola poolele liitrile veele).

Lillkapsas tahab veidi pikemat keetmist, kuid
samas lillkapsa krõmpsumine pirukas on ka
väga mõnus - seega kes tahab, hautagu
lillkapsast kauem kui brokkolit.
Määri küpsetusvorm (kasutasin 24 cm
läbimõõduga) võiga või kata
küpsetuspaberiga. Vooderda vorm taignaga
nii, et ääred oleks ka kaetud paar cm
ulatuses. Aseta taignale kala, selle peale
brokkoli-lillkapsaõisikud.
Klopi 3 muna, lisa vahukoor (180 ml) ja
sinihallitusjuust ning riivjuust, lastes vahu
peale seda saumikseriga läbi peale mida sai
ka sinihallitusjuust ühtlaselt peeneks.
Vala antud kate pirukale ja küpseta 200
kraadi juures 20-25 minutit. Lase veidi
jahtuda ja valmistu keelekaotuseks. Parim on
täitsa jahtunult (siis ei jookse kooresegu
pirukast nö.välja). Allikas: Naistekas.delfi.ee

T ULL I O  I LOM E T S A  A UHI ND  JÜR I  P E E T S I LE
Eesti Muinsuskaitse Seltsi (EMS)
asutatud Tullio Ilometsa
muinsuskaitseauhinna pälvis muinas-
tehnoloog, keemik, ajaloolane,
arheoloog ja restauraator Jüri Peets.
Pidulik auhinna üleandmise
tseremoonia toimus Tartu Ülikooli
muuseumi valges saalis 27. septembril
Tullio Ilometsa austaval osavõtul.
EMS otsustas asutada 2016. aastal
selle auhinna Tartu linna aukodaniku
Tullio Ilometsa elutöö auks seoses
tema 95. sünnipäevaga. Auhinda
antakse välja teadusuuringute ja
nende tulemuste populariseerimise
eest eelkõige nendes valdkondades,
millega Ilomets ise on pikki aastaid
tulemuslikult tegelenud.  Auhinnaga
tunnustatakse tänapäevase muinsus-
kaitse jaoks vajalike erinevate
teadusevaldkondade uurijate tööd ja
innustatakse noori teadlasi muinsus-
kaitsjaid järgima Tullio Ilometsa elutööd.

Tunnustati noori muinsuskaitsealaste
fotode autoreid.
Rõhutamaks põlvkondade sidet kultuuri-
pärandi ning ajaloolise mälu hoidmisel
tunnustas EMS Tullio Ilometsa
muinsuskaitseauhinna üleandmise
tseremoonia ühe osana Eesti koolinoori,
kes võtsid osa rahvusvahelisest muinsus-
kaitsealasest fotovõistlusest  International
Heritage Photographic Experience 2017.
Noored jäädvustasid ajaloolisi hooneid ja
paiku, nii korrastatud kui mahajäetuid.
Võidutööna valiti välja 15 aastase Uku
Toosensi (Tallinna Kadrioru Gümnaasium)
foto, millel on vana ja väärikas Jaani Seegi
kirik, taustaks tänapäevased Tallinna
kõrghooned. Kõik viis noort fotograafi said
Tullio Ilometsa koostatud ja tema
pühendus-ega raamatu "William Henry
Fox Talboti fotode ja fotogravüüride
kollektsioon Tartu Ülikooli raamatukogus."
Peep Pillak

It is almost second nature to explain to
non-Estonians that the country is
packed with innovation in the research
and tech spheres. When a friend
returned from an international tech
conference in Amsterdam, he was
amazed at all the Estonians he met but
it was little surprise to me. Yet when I
came across the Rahvuskaaslased
Cultural Exchange Programme, I was
still wary. Even knowing that Estonia is
hugely supportive of its citizens, I was
still hesitant to believe an all expenses
trip around Estonia for two weeks for
young foreigners with Estonian heritage
would really be run by the Estonian
Department for Education and
Research. I was almost suspicious; I
could not envision the UK government
funding a trip like this where young
people were treated so valuably.
Yet throughout the exchange it became
more and more obvious that this kind of
outward looking approach with such
value placed on people and innovation
is what makes Estonia stand out
amongst so many other post-Soviet
states in Eastern Europe.
The trip showed off every exciting
aspect of social, political and cultural
progress that Estonia has to offer, but
the most inspiring aspects were that of
innovation and positivity. These places
were spread between businesses and
universities, across Tallinn and Tartu.
Our journey started in the capital with
one of our first visits taking us to Tallinn
Technical University. As we
approached, there were hints at
innovation like courier robots trundling
the pavements between buildings. The
almost humble brick building towards
the south of the campus that housed
Mektory was one of the smaller and less
impressive buildings we had passed.
Mektory stands for Modern Estonian
Knowledge Transfer Organisation for
You; hidden inside its buildings were not
just office and meeting rooms for large
international businesses like Samsung,
but spaces for start ups, students, and
young entrepreneurs.

Translating the energy and innovation of
the students of TTU into something
comprehensive by turning the
theoretical work of their studies into the
practical is how Mektory bridges
university students and practical work
outside their classrooms.
Leaving a British university, there is
often a struggle with breaking into the
real world. Mektory provides support by
giving opportunities to students to win
office space within its walls after
graduating. This approach is vital for
students to translate their studies into
something for their future.

Between the studios of Mektory, in the
building’s centre, painted on the walls
are maps of the world, Europe, and the
Americas. They are practically
indiscernible underneath the layers of
names and messages from thousands
of contributors to Mektory from all over
the world. Meeting rooms throughout the
building are dedicated to many countries
and nationalities and decorated with the
best of their culture. Diversity was
clearly celebrated in Mektory but,
importantly, so was Estonia; the most
unashamed being the Sauna Think
Tank room effortlessly combining
saunas and business.
Our visit to Tartu confirmed right away
that where TTU is the modern university
of Estonia, Tartu University is the
traditional. The historical importance of
Tartu University is clear from its
buildings, like Oxford or Cambridge
expressing its wealth of high quality
knowledge through its grand
architecture. Whist on this level
Estonia’s biggest university seems
conservative, it does not hesitate to
forge progress. The value in which
international students are held by the
university became clear throughout their
talks to us on the exchange with huge
possibilities to study in English.
Cynically, it could be argued that
attracting wealthy foreign students to the
school is solely a strategy to bring in
money. Yet there seems to be a strong
attempt not just to bring in students but
to bring in intelligent workers from
across the world and integrate them into
Estonian society adding to the forward
thinking and intelligent minds already in
Estonia.
Although many courses are taught in
English, there is a clear attempt to
encourage foreign students to learn
Estonian from the start. Intensive
Estonian courses are offered, often
fundable with scholarships thus making
it easier for international students to
learn the language and to study in it.
By learning the language, foreign
students are far more likely to become

residents. Much like TTU, Tartu
University values care for its alumni;
international students are not just
fleeting residents of Estonia during
their studies, but are encouraged to
stay and contribute to the country.
The exchange took us not only to
universities; it showcased the
incredible start-ups for which Estonia
is famous. One of the fastest- growing
and overtly international of these is

TransferWise.
Much like other outward-looking
Estonian companies before it (such as
Skype), TransferWise aims to shrink the
world; to connect people with easy and
cheap international money transfer.
The company's’ success would not be
possible without a work force from such
a broad range of nations. Throughout
their huge Tallinn offices are meeting
rooms, like those in Mektory which
represent the individual countries that
have contributed to the business.
Continued page 4

Calvin Scherer, who wrote the article
below, is a young English citizen with
Estonian roots, who went to school in
Reading. His Estonian grandmother,
Lya Turner fled Estonia during World
War II and came to the UK in 1947 and
worked as a nurse.
Calvin graduated from the CASS school

of design in London  and now works as
an Architectural Assistant. Currently he
also runs his own arts magazine.
He recently took part in the "Back to Our
Roots" Youth Exchange in Estonia", an
initiative run by the Estonian
Department of Education and Research.
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†
Lahkus meie ema

LIA-MARY COLE
(nee Viekmann)

sünd: 28.02.1925 Tallinnas
surn: 04.08.2017 Dorchesteris

mälestavad
Kirsti Laura ja
Conrad Adrian

Puhka rahus

Leinateated teistest eesti  ajalehtedest

EEL SEI S VA D ÜRI T USED JA  T EAT ED

PAKKIDE SAATMINE EESTISSE
Võimalus saata pakke sugulastele ja sõpradele

jõuludeks! Pakke võetakse vastu -
Laupäeval, 25. novembril kell 09:00-12:00
Bradfordi Eesti Kodus, 8 Clifton Villas,
Bradford, BD8 7BY
Pühapäeval, 26. novembril kell 09:00-12:00
Leicesteri Eesti Majas, 366 Fosse Road North,
LE3 5RS
Kes on mujalt paki saatmisest huvitatud palun
helistada ehk saata SMS või e-meil Valli
Kallasele +3725041783; valentina@maarioko.ee

BRADFORDI EESTI KODU
8 Clifton Villas, BD8 7BY. Tel: 01274 544221

info@eestikodu.co.uk;
www.facebook.com/EestiKodu

Sõdurite mälestamine 21. oktoobril, kell 18.30
“Race night” üritus kus kogutakse raha

jagamisele ‘Help for Heroes’ ning Eesti sarnase
heategevuse organisatsiooni ‘Anname Au’ vahel.

Bonfire night – 4. november
Traditsiooniline jõulupidu

pühapäeval 17. detsembril
Tuleb külla jõuluvana, kes toob kingitusi ja

kommikotte lastele.
Celebrate Xmas at the Bradford Estonian Club.

2018 üritused
Eesti Vabariigi 100 aastapäeva tähistamine

laupäeval 03. veebruaril
Emadepaev – 13. mail
Jaanipaev – 16. juunil

Estonian Beer Festival – kuupäev lahtine.
Eesti Kodu baaris on müügil eesti õlled jt eesti

joogid.

LONDONI EESTI SELTS
laupäeval 4. november - EV100
algusüritus, Londoni Eesti Majas,

18 Chepstow Villas W11 2RB.
Jõulupidu - laupäeval 2. detsembril

Wandsworth Civic Hallis
Esineb Karl Madis Eestist koos pojaga.

2018
Eesti Vabariigi 100 aastapäeva

tähistamine - laupäeval 24. veebruaril
Westminster Cathedral Hall - algusega kell 12.00
www.estoniansociety.co.uk
www.facebook.com/londonieestiselts

Eesti Elu (Kanada)
Selma Põldma *22.02.1922 Tartus; †13.09.2017 Torontos
Viive Berendsen *30.09.1936 Tallinas; †03.09.2017 Torontos
Kaljo Haamer *25.08.1924 Aosillas; †17.09.2017 Torontos
Edgar Rande *31.03.1923 Eestis; †18.09.2017 Torontos
Vaba Eesti Sõna (USA)
Evi Kangro *9.3.1921 Tallinnas; †19.8.2017 Ohios
Miralda Priekulis *26.01.1918; †12.09.2017
(Long Islandi Eesti Kodu kauaegne auliige).
Ain Laasi *25.06.1943 Tallinnas, †12.09.2017 Portlandis,
Oregonis
Erika Anton *30.09.1922. Põlvas; †14.09.2017 Californias
Eesti Päevaleht (Rootsi)
Alfred Õies *15.04.1928 Kaberneemes; †12.08.2017 Göteborgis
Harry Liiksaar *12.06.1925 Tallinnas; †10.08.2017 Malmös
Susaane Raudsepp (Liivak) *21.08.1919 Räpinas; †24.08.2017
Lundis
Hillar Tarning *14.12.1933 Tallinnas; †15.09.2017 Stockholmis
Meie Kodu (Austraalia)
Uno Kangur *05.12.1929; †13.08.2017
Mercedes Lebert (Thomson) *01.05.1916 Tallinnas;†101 a.
vanuses Port Macquaries
Lembit Koplus *24.05.1925; †18.08.2017

LEICESTERI EESTI MAJA
366 Fosse Road North, LE3 5RS.

eestimaja@gmail.com
Jõulupidu

laupäeval 16. detsembril kell 16.00
Tuleb külla jõuluvana. Olete kõik oodatud!

Kallid lugejad!
Inglismaa Eestlaste Ühingu juhatuse koosolekul
septembrikuus arutati Eesti Hääle tulevikku. Viimase
kahe aasta jooksul on tellijate arv pidevalt kahanenud,
kuna vanema põlvkonna eestlased, kes tulid
Suurbritanniasse peale teist maailma sõda on nüüd
kõrges vanuses ning paljud on juba siit maailmast
lahkunud. Nendele on Eesti Hääl olnud tähtsaks
informatsiooni allikaks, kuna paljudel puudub võimalus
interneti kasutamiseks.
IEÜ juhatus otsustas Eesti Häält kui paberlehena edasi
välja anda  kuni 2018. aasta lõpuni ja siis olukorda
uuesti arutada.
Üks võimalus oleks Eesti Häält tulevikus elus hoida
digiformaadis häälekandjana Suurbritannia eestlastele.
Eesti Hääle toimetusel on selle jaoks vaja abi. Otsime
toimetaja abi aastaks 2018, kes suudaks Eesti Häält ka
tulevikus edasi viia. Kuigi Eesti Hääle koostajad
töötavad vabatahtlikult, makstakse ajalehe
väljaandmisega seotud kulud kinni.
Kui oled toimetaja abi kohast huvitatud, palun võta
meiega ühendust.
Reet Järvik ja Toomas Ojasoo
reetjarvik@hotmail.com
toomas@ntlworld.com

E E S T I  H Ä Ä L E  T U L E V I K

500th Anniversary of the
Reformation

Westminster Abbey is to mark the 500th
Anniversary of Martin Luther's 95 Theses and
the beginning of the Reformation with a

Special Service on Tuesday 31st October at
12 noon.

This will be an ecumenical service attended by
UK Church leaders, Presidents from Churches
Together in England, Representatives from the

Council of Lutheran Churches and the
Archbishop of Canterbury, who will give the

main Address. Latvian and Estonian clergy and
choirs will take part in the Ecumenical Service.
Tickets can be booked on Eventbrite.
https://www.eventbrite.co.uk/e/service-to-
mark-500-years-of-the-95-theses-the-
beginning-of-the-reformation-tickets-
36158084805

“Young Baltic Talent” Concert
Saturday 21st October 2017, 2:30 pm for 3:00
at St Peter’s Church, Kensington Park Road,

London W11 2PN.
Since 2002 this event has featured award-
winning young professional Estonian, Latvian
and Lithuanian musicians from London’s

premier music schools.
Tickets at door: £10; concessions (pensioners,

students) £5; under-16s free.
Underground: Notting Hill Gate,

Buses 52 and 452.
Organised by The Baltic Council in Great Britain

Eesti Hääl soovib
sünnipäevalastele õnne

1. okt  Igor Linberg
2. okt  Leida Kao
3. okt  Karin Eistrat
7. okt  Verner Vahter
9. okt  Juta Kivimägi-Armstrong
13. okt  Ede Stevenson
24. okt Malle Toom (juubilar)
5. nov  Eino Ilmari (juubilar)
10. nov  Reet Kromel
11. nov  Heino Laanest (juubilar)
14. nov Aleksander Jakobson

T ä h t p ä e v a d
22. okt 1865  Estonia Seltsi
     asutamine
2. nov    Hingedepäev
9. nov 1947  Inglismaa Eestlaste
   Ühingu asutamine (juubel!)

10. nov   Mardipäev
11. nov 1918  I maailmasõja lõpp

S ü n d i n u d
07. okt 1913  Raimond Valgre
11. okt 1894  Julius Kuperjanov
15. okt 1864  Anna Haava
15. okt 1923  Hans Moks
16. okt 1912  Karl Ristikivi
16. okt 1959  Erkki-Sven Tüür
19. okt 1921  Naan Põld
21. okt 1912  Salme Ekbaum
22. okt 1865  Kristjan Raud
22. okt 1878  Jaan Lattik
22. okt 1893  Ernst Öpik
25. okt 1868  Oskar Kallas
01. nov 1926 Olaf Kopvillem
04. nov 1912 Väino Pärtel
10. nov 1913 Gert Helbemäe

S u r n u d
11. okt 2011  Hans Moks
21. okt 1870  Joh. Kõpp
29. okt 1918  Rudolf Tobias
30. okt 1989  Väino Pärtel (IEÜ
      esimees 1968-1982)
5. nov 1960   August Gailit
9. nov 1956  Aino Kallas
9. nov 1942  Ants Laikmaa

Mäles tame Ing l ismaa l
lahkunuid

6. okt 2005  Paul Pügi, Bradfordi
      Eesti Kodu asutajaliige
16. okt 2006 Albert Miilmaa (Bradfordi
          Eesti Kodu esimees)
23. okt 2000  Helmut Heinastu (IEÜ

       esimees 1982-1994)
26. okt 2002  Voldemar Kiik
      (Kotkarist III klass)
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from page 3: The company displays the results of
a country that encourages an international outlook
towards research and business. If it were not for
places like Tartu University which attract
international students and encourage them to stay
in Estonia, and universities like TTU turning
students’ ideas into innovative companies,
businesses as international and successful as
TransferWise would not be so prominent within
Estonia.
TransferWise sums up the ideas that are present
in the exchange; to foster international relations
and  to recognise the positivity of embracing

potential citizens as a resource as valuable as
foreign investment.
The Rahvuskaaslased exchange is an incredible
experience which managed to condense all the
ideas that have made modern Estonia such a
forward- hinking country. It did not only create an
almost patriotic feeling for our Estonian heritage,
but helped to foster connections between our
countries of origin. The exchange acted merely as
a stepping-stone for us as participants to develop
our relationship with Estonia. It would be promising
for other countries to express their value in young
minds and innovation as positively as Estonia does.

NOTTINGHAMI EESTLASTE
Jõulupidu

laupäeval 9. detsembril kell 13.00
Tuleb külla jõuluvana. Olete kõik oodatud!

Nottingham Ukrainian Social Club
Claremont Road, Notts. NG5 1BH

IES TULEVIKU PEAKOOSOLEK
laupäeval 11. novembril

Asukoht: Catthorpe Manor, LE17 6DF
Info: kristysheldon@hotmail.com


