
LXIII  AASTAKÄIK
AUSTRALIAN ESTONIAN WEEKLY  “OUR HOME”
Australia Post  Printed Post Approved PP 231335/00058Nr 9   (3016) Kolmapäev,  16. märts  2011

EESTI VABARIIGI 93. AASTAPÄEV 
PERTHIS
Laupäeval, 26. veebruaril 
pühitsesime E.V. aastapäeva 
Eesti konsulaadis, kus väljas 
lehvis uhkelt Eesti lipp ja kuhu 
oli kogunenud rohkesti inime-
si.  Kaetud lauad olid ilustatud 
lillede ja Eesti lippudega.  Sei-
nal oli suur Eesti lipp, konsu-
laadi vapp ja presidendi pilt.  
Ilm oli palav, 38 C, aga õnneks 
töötas õhujahutus.

Aktuse avas aukonsul Anu 
van Hattem tervitades kõiki, 
nimetades, et Perthis on E.V. 
aastapäeva pühitsetud juba 60 
aastat - alul kodudes, hiljem 
“Eesti Tares”, samuti oli Anul 
hea meel näha nii palju siia hil-
juti saabunud noori eestlasi ‒ 
peaaegu pool-pooleks siinsete 
varem 1948-49 aastal saabunud 
kaasmaalastega.  Siis luges ta 
ette presidendi ja välisministri 
tervitused, mille järel laulsime 
“Kaunistagem Eesti kojad..”  
Erika Niilus luges Marie Underi 

luuletuse “Soov ja tõotus” ja siis 
laulsime “Isamaa ilu hoieldes”.  
L.A.Eestlaste Ühingu esimees 
Kalju Palmoja luges lühidalt 
ette Eesti Seltside Liidu esime-
he A. Vainomäe läkituse ja siis 
oma kõne. Järgnes laul “Meil 
merevood on vabad...”.

Anu lõpetas aktuse tänades 
kõiki koosviibijaid, nii noori 
uusi eestlasi kui ka vanemaid 
ja teatas meie järgmisest koos-

viibimisest, et emadepäev leiab 
aset laupäeval, 7. mail kell 15.00 
Miss Maud’i restoranis Murray 
tänaval Perthis.  Aktus lõppes 
hümniga.

Meeldiv koosviibimine kestis 
veel kauemat aega rikkalikult 
kaetud kohvilaua taga, vestel-
des noorte ja vanemate vahel 
ühinesime kõik jällegi nagu 
ühte perre.

Ethel Palmoja

Kalju Palmoja kõne  
93. EV aastapäevaks

Eestlased  on elanud Balti mere tormistel kallastel juba üle 
5000 aasta,  mis on selle ala asustamise algusest peale.  Meie 
võime olla uhked oma rahva püsivale vastupanule - kuna mit-
med suuremad ja vägevamad rahvad on palju lühema aja jook-
sul juba ammu jäljetult kadunud minevikku.

Ka meie rahvast on katsutud korduvalt orjastada, hävitada  ja 
meie maad vallutada,  aga siiani ei ole veel mitte ükski suurem 
ja vägevam jõud  seda alatiseks suutnud saavutada  ‒ nii samu-
ti kui  ka vaigistada meie kaunist emakeelt ja kustutada meie 
kõlavaid laule.  

Tänasel 93ndal Iseseisvuse Aastapäeval - uuendame oma  
vannet ‒ jääda truuks eestlusele ja oma sünnimaale.  

 Saatus on nüüd eestlasi pillanud üle terve maailma, just nagu 
oleks ette seatud, kuidas kõikidele rahvastele teatada  - mitte 
ainult Eesti kurvast ja ülekohtusest minevikust ‒ vaid ka eest-
laste arukusest ja nende tugevast iseloomust ‒ mis on aidanud 
ületada meile kõik ette tulnud raskused ja olla oma arukusega 
ning uute leiutustega seisnud nüüd kõrvuti  kõigi teiste maade 
teadlastega.

Ja see,   kallid kaasmaalased - ongi meie rahva kõige tähtsam 
omadus. See tugev allaandmatu iseloom või jonn - ongi eest-
laste kõige kallim aare ja tegur, mis aitas ka meie röövitud  ise-
seisvuse uuesti taastamist ja et meie rahvas nüüd ‒ ja tulevikus 
- võib Eestis vabana edasi elada.  

Tuhast tõusnud Londoni 
Eesti Selts 90
Laupäeval, 26. veebruaril 
tähistasid Suurbritannias ela-
vad eestlased Eesti Vabariigi 
93. aastapäeva kontsert-ak-
tusega Londoni südalinnas 
asuvas Westminster Cathedral 
Hallis. Kohal oli ligi 300 ini-
mest Londonist, Kesk- ja Põh-
ja-Inglismaalt, Šotimaalt, Wa-
lesist ning Põhja-Iirimaalt. 

Londoni Eesti Selts on oma 90. 
juubeliaastaks tuhast tõusnud. 
“Mitmed aastad tegutses selts 
väga tagasihoidlikult ning val-
dav enamus Londoni eestlas-
konna kultuuriüritustest oli 
vaid kohaliku saatkonna kanda. 
Õnneks on kohalikud aktiivsed 
inimesed taas koondumas, 
seda kahe suurema organisatsi-
ooni, LES ja Eesti Gild Londonis, 
ümber. Nemad olidki tänavuse 
Vabariigi aastapäeva tähistami-
se peakorraldajad,” seletab LESi 
aseesimees Ave Siilak.
1921. a asutatud Londoni 

Eesti Selts on vanim siiani te-
gutsev eestlaste organisatsioon 
Inglismaal. Eesti Gild Londonis 
on 2009. a loodud Briti saartel 
tegutsev eestlasi ühendav võr-
gustik. “Gildi kuulub üle 600 
erineva taustaga professionaali 
nii era- kui avalikust sektorist. 
Lisaks igakuistele üritustele 
tegeleb gild aktiivselt Eesti ja 
Suurbritannia vahelise ette-
võtluse edendamise ning hari-
duselu toetamisega,” kirjutab 
Eesti Päevaleht.
Vabariigi aastapäeva kont-

sert-aktusel osalesid auküla-
listena Euroopa Parlamendi 
saadik Tunne Kelam, riigikogu 
liige Mari-Ann Kelam ning Ees-
ti suursaadik Londonis Aino 
Lepik von Wirén. Lisaks sõna-
võttudele esinesid üritusel kaks 
aastat tagasi asutatud Londoni 
Eesti Kooli lapsed, Londoni Ees-
ti Seltsi segakoor ning noored 
Guildhalli kooli muusikud Maa-
rit Kangron ja Kristiina Rokas-

hevitsh.
Ave Siilak: “Seekordne Eesti 

Vabariigi aastapäev oli kind-
lasti eriline, just seetõttu, et 
Londoni Eesti Seltsi üleskutsel 
koondusid enamik Londoni 
eestlaste organisatsioone ning 
korraldasid ürituse koos. Samu-
ti oli kontsertaktus üle mitme 

Eestlased üle kogu Suurbritannia kogunesid Londonisse, et tähistada kontsertaktusega vabariigi aastapäeva.
Viimane suurem kogunemine oli enne jõule, mil häid pühi tuli üksteisele soovima umbes 200 eestlast. 
Foto: Londoni Eesti Selts /EPL

aasta esimene avalik ja tasuta, 
kõigile eestlastele mõeldud üri-
tus, kuhu igaüks oli oodatud. 
Omamoodi varjundi lisas asja-
olu, et just samas, Westmins-
ter Cathedral Hall’is peeti LESi 
korraldamisel EV aastapäeva ka 
täpselt 40 aastat tagasi.”
“Tublid korraldajad!” kiitis 

Mari-Ann Kelam. “Nad ise küp-
setasid leiba ‒ 40 pätsi kiluvõi-
leibadeks ja ka kohupiimakook 
oli omatehtud.”

Riina Kindlam
Eesti Elu, 11.03
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Möödunud aasta 20. märtsist 
hakkas „Eesti Päevalehe“ ja aja-
kirja „Akadeemia“ väljaandel 
ilmuma mälestusteraamatute 
sari „Eesti mälu“ ‒ igal laupäeval 
tuli müügile uus teos. Neid raa-
matuid oli võimalik osta mitte 
ainult raamatupoodidest, vaid 
ka tavalistest toidupoodidest 
koos igapäevaste ostudega aja-
lehtede letist ja seda küllaltki 
soodsa hinnaga ‒ 79 Eesti kroo-
ni ehk siis 5, 05 eurot raamat, 
lisaks „Eesti Päevaleht“ hinnaga 
1, 15 eurot ehk 18 krooni. „Eesti 
Päevalehel“ on juba varasemast 
ajast koostöös ajakirja „Aka-
deemiaga“ olemas kogemus 
sarnase sarja väljaandmisel: 
aastatel 2008 ‒ 2009 toimetati 
trükki sari „Eesti lugu“, milles 
ilmus viiskümmend ilukirjan-
duslikku raamatut Eesti ajaloo 
ainetel. 

Sarja „Eesti mälu“ alustas Jaan 
Krossi mälestusteraamat „Kallid 
kaasteelised“, mida oli võimalik 
isegi täiesti tasuta saada ‒ kui 
oli tellitud „Eesti Päevaleht“ 
või „Akadeemia“. Järgnevalt 
ilmunud mälestusraamatute 
autorite hulgas on kirjanikke, 
teatritegelasi, teadlasi, tööstu-
reid, poliitikuid, diplomaate jt. 
Eestlaste kõrval on esindatud 
ka teistest rahvustest Eestiga 

seotud autorid. Paljud neist 
viiekümnest ilmunud mäles-
tusteraamatutest on juba va-
remgi trükivalgust näinud, kuid 
on ka õige mitu esmatrükki või 
-tõlget. Kõik raamatud on va-
rustatud saatesõnadega ja isi-
kunimede registriga. Käesoleva 
aasta 2. märtsil esitleti Tallinna 
Kirjanike Majas „Eesti mälu“ 
sarja viiekümnendat ja viimast 
raamatut. 
President Toomas Hendrik 
Ilves mälust 

Kirjanike maja musta laega 
saali oli kogunenud nii hulga-
liselt inimesi, et kõikidele ei 
jätkunud istekohtigi. Kokkutul-
nuid tervitas president Toomas 
Hendrik Ilves. Ta rõhutas oma 
kõnes mälestuste tähtsust meie 
ajalooteadvuses ja kutsus kõiki 
ülesse oma mälestusi kirja pa-
nema. Kuigi kõik mälestused 
ei pruugi trükki jõuda, on neil 
ometigi suur tähendus ka ainult 
ühe pere piires. Kui tervikliku 
mälestusteraamatu kokkusead- 
mine tundub esialgu üle jõu 
käivat, siis soovitas Vabariigi 
President alustada oma elu-
käigu kõige olulisemate sünd-
muste talletamisest, sest neid 
ei oska keegi teine peale meie 
endi ülesse tähendada. 
Mälestuste võistluse võitja 

Aleksander Torjus 
Ajakirja „Akadeemia“ toime-

taja Mart Orav rääkis, kuidas 
mõtted „Eesti mälu“ väljaand-
misest teoks sai. Muuhulgas 
kuulutati välja võistlus mäles-
tuste kogumiseks. Kokku saa-
di neljakümne kolme inimese 
mälestused, mida siis komisjon 
luges ja hinnata püüdis. Kõik 
osalejad said „Akadeemia“ pea-
toimetaja Toomas Kiho ja „Eesti 
Päevalehe“ raamatukirjastuse 
tegevtoimetaja Vallo Kalviku 
poolt tänusõnad ja ‒kirjad ning 
kõik laekunud mälestused tal-
letatakse Kirjandusmuuseumi 
kogudes. „Eesti mälu“ sarjas 
trükkimise väärseks leiti olevat 

50 köidet Eesti mälu 

Aleksander Torjuse poolt kirja 
pandud mälestused sundaja-
teenistusest Nõukogude sõja-
väes. Aleksander Torjus ütles, et 
tema jaoks oli see muidugi suur 
üllatus. Ta oli oma mälestused 
juba aastate eest kokku pan-
nad ja neid isegi ühele ja teisele 
kirjastajale avaldamiseks pak-
kunud, kuid kõik olid käsikirja 
tagasi lükanud. Lugedes „Eesti 
Päevalehest“ konkursi väljakuu-
lutamisest, saatis ta oma mäles-
tused igaks juhuks toimetusse. 
Muidugi oli üllatus suur kui võit 
tuli. Ta leidis, et on suur au olla 
avaldatud sarjas koos kuulsate 
nimedega meie ajaloost. 

Peep Pillak 

Välisesindustes 
käis riigikogu 
valimas 2313  
inimest 

Eesti välisesindustes käis rii-
gikogu valimas 2313 inimest, 
neist kõige enam ehk 371 oli 
hääletanud Torontos.

346 inimest käis hääletamas 
Helsingis, 220 Stockholmis, 209 
Brüsselis, 144 Sydneys, 102 Afga-
nistanis, 78 Ottawas, 63 Londo-
nis, 59 Washingtonis, 58 Mosk- 
vas, 57 Berliinis ja New Yorgis, 
47 Peterburis, 45 Dublinis, 43 
Riias,  41 Pihkvas, 37 Pariisis, 33 
Oslos, 29 Kopenhaagenis, 28 
Tbilisis, 23 Haagis, 22 Prahas, 21 
Perthis, 20 Viinis, 19 Minskis, 18 
Varssavis, 15 Budapestis, 14 Lis-
sabonis, Vilniuses ja Sao Paulos, 
13 Kiievis, 11 Madridis, 10 Tel-
Avivis, 8 Roomas, 6 Ateenas, 5 
Tokyos, 4 Sofias ja Wellingtonis, 
3 Kairos ja 2 Pekingis.

PM, 01.03

Ilves kohtus riigikokku valitud erakondade juhtidega 

Andrus Ansip kohtumisel Toomas Hendrik Ilvesega. Foto: Toomas 
Volmer 

President Toomas Hendrik 
Ilves kohtus riigikogu uude 
koosseisu valitud erakondade 
liidritega.

Kohtumisel osalesid Reformi- 
erakonna esimees Andrus Ansip, 
Keskerakonna esimees Edgar 
Savisaar, Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna esimees Sven Mikser 
ning Isamaa ja Res Publica Liidu 
esimees Mart Laar.

Arutleti parlamendivalimis-
te järgset poliitilist olukorda ja 
järgmises parlamendi koossei-
sus esindatud erakondade hin-
nanguid lahendamist nõudva-
tele probleemidele.

Soovist erakonnajuhtidega 
kohtuda teatas Ilves eile ja mär-
kis, et koalitsioonilepet sõnasta-
des peaksid poliitikud käsitlema 
ka tööpuuduse vähendamist, 
kohalike omavalitsuste reformi, 
haridussüsteemi tulevikku aga 
ka üldisemalt demokraatia tu-
gevdamist. 

ERR, 08.03

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kohtumisel Toomas Hendrik 
Ilvesega.   Foto: Toomas Volmer

Riigikogu valimised võitis se-
nine võimupartei Reformiera-
kond, mis sai ametlikult kinni-
tamata andmetel 101-kohalises 
riigikogus 33 mandaati. Pärast 
esimest häältelugemist sai 
opositsiooniline Keskerakond 
parlamendis 26, Isamaa ja Res 
Publica Liit (IRL) 23 ja Sotsiaal-
demokraatlik Erakond (SDE) 19 
mandaati. 

BNSTellige  MEIE KODU   02 9212 2113

Austraalia  
eestlaste  

kodulehekülg 
www.eesti.org.au

Hea Sydney Eesti Seltsi liige!
Osale uute SES liikmete kampaanias ning 

võida edasi-tagasi lennupilet Eestisse!

Igal Sydney Eesti Seltsi liikmel on võimalus võita 
TASUTA LENNUPILET EESTISSE JA TAGASI! 

Käimas on uute liikmete värbamise kampaania, 
milles Sina saad igati kaasa aidata olles üheks soovitajaks 

taotlusankeedil. 
Ankeedi leiad internetist aadressil: ses.eestiselts.org/join.
Vastavalt sellele, kui mitmel ankeedil Sa soovitajana kirjas 

oled (uue liikme aastamaks peab olema tasutud ja laekunud 
Sydney Eesti Seltsi hiljemalt 24. märtsiks), on sul ka osalusi  

SUURES LOOSIS ... ehk, kui oled soovitajaks kahel, kolmel jne 
taotlusankeedil on Sul vastavalt 2,3 jne osalust loosis.
Tegutse kohe! Mida rohkem liikmeid sa kandidaadiks 

esitad, seda suurem on Sinu võimalus võita! 

VÕIDAB IGAÜKS!
Mitte ainult Sinul ei ole võimalus suureks võiduks, vaid iga 
uus Sydney Eesti Seltsi liige on samuti võitja - saades liik-

meks ühes vanemas, suuremas ja prestiižikamas Eesti Seltsis 
üle maailma ning seda ainult $ 20 aastamaksu  

ning $ 0 liitumistasu eest. 
Avalik loosimine toimub 26. märtsil SES aasta peakoosolekul.

Sponsorid: 

www. estours-travel.com.au 

www.estowear.com

www.estravel.ee
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❖ Uuest riigikogu koosseisust 
välja jäänud Eestimaa Roheliste 
esimese eestkõneleja Aleksei 
Lotmani sõnul lahkub erakonna 
juhatus lähiajal kokku kutsuta-
val üldkogul ametist.
❖ Riigikogu valimistel kümme 
enim hääli saanud ja valituks 
osutunud poliitikut: Edgar Savi-
saar (609) 23012, Andrus Ansip 
(507) 18981, Urmas Paet (497) 
10791, Mart Laar (257) 9547, 
Keit Pentus (484) 8788, Mihhail 
Stalnuhhin (664) 8585, Jüri Ra-
tas (622) 7620, Sven Mikser (423) 
7435, Kaja Kallas (509) 7157, Ur-
mas Kruuse (568) 6827. 
❖ Riigikogu valimistel osales 
täpsustatud andmetel 579.797 
inimest ehk 63,61 protsenti 
kõigist valijatest.
❖ Riigikogu liikmeks valitud 
eurosaadikud Kristiina Ojuland 
ja Ivari Padar eelistavad jätkata 
tööd Euroopa Parlamendis.
❖ Kultuuriminister Laine Jä-
nes, kes võrreldes nelja aasta 
taguste valimistega kogus üle 
nelja korra vähem hääli, andis 
esmaspäeval mõista, et kultuu-
riministrina ta ei jätka.
❖ Laupäeval suri endine polii-
tik, kolme riigikogu koosseisu 
kuulunud Tiit Käbin. Käbin oli 
NSV Liidu rahvasaadik 1989‒
1991, samuti oli ta Eesti Kong-
ressi saadik, Põhiseadusliku As-
samblee ja Eesti Komitee liige. 
Käbin kuulus riigikogu VII, VIII 
ja IX koosseisu.
❖ Valimised võitnud Refor-
mierakonna juhatus otsustas 
kolmapäeval alustada Isamaa ja 
Res Publica Liiduga (IRL) koalit-
sioonikõnelusi.
❖ President Toomas Hendrik 
Ilves nimetas kolmapäeval Ees-
ti suursaadikuks Rootsis Jaak 
Jõerüüdi. Sama otsusega kutsus 
Ilves tagasi Eesti suursaadiku 
Rootsis Alar Streimanni.
❖ Haridus- ja teadusminis-
ter Tõnis Lukas ning Prantsu-
se suursaadik Frédéric Billet 
uuendasid neljapäeval ühiste 
teadusprojektide programmi 
kokkulepet.
❖ Valitsus andis neljapäeval 
siseministeeriumi ettepanekul 
119 inimesele Eesti kodakond-
suse. Ühtlasi vabastas valitsus  
Eesti kodakondsusest 16 ini-
mest.
❖ Eesti võtab koos teiste NATO 
liitlastega osa NATO kriisioh-
jeõppusest CMX 11, mis peetak-
se tänavu märtsi lõpus.
❖ Eestis on visiidil Ameerika 
Ühendriikide küberväejuhatuse 
ülem kindral Keith B. Alexander. 
Kohtumistel on kõne all vastati-
kust huvi pakkuvad küsimused.
❖ Eesti inimesed toodavad 
koos Läti, Leedu, Poola, Rumee-
nia, Slovakkia ja Tšehhi inimes-
tega Euroopa Liidus kõige vä-
hem prügi, aastane prügihulk 
inimese kohta jääb neis riikides 
alla 400 kilogrammi. Suurimad 
prügikogused elaniku kohta 
tekivad Taanis, kus see on eel-
mainitud riikidega võrreldes 
rohkem kui kahekordne
(Allikas: BNS,06.-10.03)

❖ Tallinna Sadam ja Vene taus-
taga laevafirma St. Peterline all-
kirjastasid koostöökokkuleppe, 
mille kohaselt avab St Peterline 
alates 3. aprillist regulaarse lae-
valiini Peterburg-Stockholm-
Tallinn-Peterburg.
❖ Neljapäeval suri 71 aasta 
vanusena pedagoog, näitleja 
ja lavastaja Rudolf Allabert.
Allabert lõpetas 1965. aastal 
TRK lavakunstikateedri teise 
lennu ning asus seejärel näitle-
ja ja lavastajana tööle Eesti Rii-
klikus Noorsooteatris (praegu-
ne Tallinna Linnateater), teatas 
Tallinna Linnateater. Ta oli üks 
Noorsooteatri asutajaliikmeid 
ja aastatel 1986‒1992 ka selle 
kunstiline juht.
❖ Soome keskkonnaliikumine 
Green Earth korraldab mai al-
guses Eestis korraldatud “Tee-
me Ära” kampaania eeskujul 
prügikoristuspäeva.
❖ President Toomas Hendrik 
Ilves, riigikogu esimees Ene 
Ergma , peaminister Andrus An-
sip ja välisminister Urmas Paet 
avaldasid reedel Jaapanile riiki 
tabanud ohvriterohke maaväri-
na ja selle põhjustatud hiidlaine 
pärast kaastunnet.
❖ Haapsalu lastekodule on 
annetatud üle 186.000 euro, 
lähiajal on plaanis annetuste 
eest osta teisaldatavad aiad, et 
eraldada põlenud ahervare las-
te mänguväljakust. Praegu elab 
osa lapsi veel Haapsalu eriin-
ternaatkooli ühiselamus, kuid 
koolivaheajaks saab valmis ka 
nende uus kodu. Noortekodu 
ruuminappuse tõttu üüris laste-
kodu lähedal asuvas majas kor-
teri, kuhu rajatakse kodu neile 
lastele, kes pole praegu noorte-
kodu majja mahtunud.
❖ Tallinna börsil liikusid akt-
siahinnad lõppeval nädalal al-
lapoole. Indeks OMXT kahanes 
nädalaga 2,57 protsenti 732,83 
punktini. Kokku oli 1810 tehin-
gu käive 2,9 miljonit eurot.
❖ Tallinna börsil noteeritud AS 
Ekspress Grupp ja Jaan Manits-
kile kuuluv Vivarone OÜ leppi-
sid Eesti Päevalehe AS-i varade 
ümberstruktureerimises, nii et 
Eesti Päevalehe äritegevus läks 
täielikult Ekspress Grupile ja 
Narva maantee 13 bürooruu-
mid Vivaronele.
❖ Keskkonnaameti kinnitusel 
ei kujuta laupäeval Eesti aja jär-
gi kella poole 9 paiku Jaapani 
Fukushima esimese tuumajaa-
ma 1. reaktoris toimunud plah-
vatus Eestile ohtu. “Kuigi aato-
mienergiaagentuuri teade on 
lakooniline ja täpsed asjaolud 
juhtunu kohta puuduvad, ei ku-
juta juhtunu Eesti geograafilist 
asukohta arvestades meile min-
git ohtu,” teatas keskkonna- 
ameti kiirgusosakonna nõunik 
Toomas Kööp.
❖ Ungaris Gödöllös Euroopa 
Liidu välisministrite kohtumisel 
viibiv välisminister Urmas Paet 
rõhutas, et Euroopa Liidu ida- ja 
lõunanaabruse toetamist ei tohi 
vastandada.
(Allikas: BNS, 10.03.-12.03)

Reformierakonna positsioon on läbirääkimistel 
tugev, sest matemaatiliselt on neil hääled koos 
ka sotsiaaldemokraatidega, kokku 52 häält.  “Kui 
tõesti IRLiga valimislubadustes või tõenäolisemalt 
ministrikohtades tekib raskusi kokku leppida, siis 
on võimalus asuda ju läbirääkimistele sotsiaalde-
mokraatidega. Eelmisel korral me teame ju, et An-
sip ja Laar ühte valitsusse ei mahtunud. Eks pais-
tab, kuidas nüüd läheb,” rääkis Kivirähk.

Sotsiaaldemokraatide juht Sven Mikser käis 
võitjaid tervitamas eile öösel. “Kui me kõik üle-
jäänud head sotsiaaldemokraatlikud algatused 
tehtud saame, siis me kindlasti oleme valmis mõt-
lema astmelisest tulumaksust loobumise peale,” 
ütles Mikser.

Kuigi Reformierakond on varem koostööd 
teinud ka Keskerakonnaga, välistab peaminister 
Ansip koostöö Savisaarega ja Keskerakonnaga 
kuni see partei pole andnud hinnangut Savisaare 
rahaküsimisele Venemaalt. Ka kolmikliidu loomist 
ei pea peaminister Ansip vajalikuks, sest suure 
ülekaaluga koalitsioonid kipuvad kiirelt lagune-
ma. 

ERR, 07.03

Sotsioloog Juhan Kivirähki sõnul on riigikogu 
valimiste tulemus usaldushääletus praegusele 
valitsusele.

Valimiste võitjana tuleb peaminister Andrus 
Ansipil ka järgmiseks neljaks aastaks kokku pan-
na võimuliit. Poliitikavaatlejad peavad tõenäoli-
semaks Reformierakonna ning Isamaa ja Res Pub-
lica Liidu senise koalitsiooni jätkamist, vahendas 
“Aktuaalne kaamera”.

IRLi liider Mart Laar oli ka erakonnajuhtidest 
esimene, kes võitjaparteid tervitas. “Ma arvan, et 
selle valimistulemusega näidati meile mõlemale 
Eesti rahva poolt üsna selgelt, mida arvatakse sel-
lest, mida me koos teinud oleme,” rääkis Laar.

“Praegunu koalitsioon on oma koostöövõimet 
tõestanud nii headel aegadel kui ka rasketel aega-
del ja ma sooviksin küll, et see koalitsioon jätkaks 
ka järgmise nelja aasta jooksul,” sõnas Ansip.

Mõlema erakonna juhid tunnistasid, et läbirää-
kimised partnerite vahel ei tule kerged. “Kindlasti 
on üks probleem see, mis tempos me makse alan-
dama hakkame. See nõuab üsna tõsist arutelu ja 
matemaatikat,” märkis Laar.

Sotsioloog Juhan Kivirähk usub, et suurim võit-
lus tuleb IRLi nende lubaduste ümber, mida Re-
formierakond on kõige rohkem kritiseerinud ehk 
emapensioni, tasuta kõrghariduse ja ka haldusre-
formi teemadel. Politoloog Ott Lumi aga arvab, et 
läbirääkimised tulevad keerukad pigem seetõttu, 
et IRL ja Reformierakond tunnevad üksteist läbi ja 
lõhki.

Tänase koalitsiooni jätkamist peavad mõlemad 
kõige tõenäolisemaks. Ott Lumi selgitas, et kok-
ku on kahe sarnase maailmavaatega erakonnal, 
Reformierakonnal ja IRLil, 56 häält, millega nad 
saaksid teha tugeva valitsuse. 

Kivirähk: tulemus oli usaldushääletus valitsusele 

E-valijaid oli 106 välisriigist 
Tänavustel riigikogu valimistel andis elek-

troonilisi vahendeid kasutades oma hääle 140 
846 valijat ja neist enamik tegi seda kodumaalt, 
kuid võimalust kasutati ka 106st välisriigist.

Kui valijaid, kes elektrooniliselt hääle andsid, oli 
140 846, siis kokku anti (st koos korduvate häälte-
ga) 145 230 häält. Kõige enam ehk 96,0 protsenti 
häältest (139 435) anti Eestist, kirjutas Postimees.
ee.

Välisriikidest olid esirinnas Soome (1541), 
Suurbritannia (474), Rootsi (438), Saksamaa (337), 
USA (305), Belgia (255), Norra (246), Taani (220), 
Austraalia (153) ja Holland (146 häält).

Hääli anti ka sellistest paikadest nagu Hong-
kong, Puerto Rico, Singapur, Araabia Ühendemi-
raadid, Katar, Trinidad ja Tobago, Saint Vincent ja 
Grenadiinid, Pakistan, Uganda ja Gibraltar. 

ERR, 03.03

President Ilves mälestas 1944. 
aasta märtsipommitamise  
ohvreid

President Toomas Hendrik Ilves süütas täna õh-
tul mälestusküünla Tallinnas Harju tänaval, mä-
lestades kõiki 1944. aasta märtsipommitamise 
ohvreid.

67 aastat tagasi, kui rindejoon ulatus natsi-Sak-
samaa poolt okupeeritud Eestini, hävis NSV Liidu 
lennuväe pommirünnakute tagajärjel 9. märtsi 
õhtul ja 10. märtsi varahommikul umbes viien-
dik ja kannatada sai ligi pool Tallinna hoonetest, 
maha põles suur osa kesklinnast. Pommirünna-
kutes hukkus ligi 600 ja haavata sai enam kui 500 
tsiviilisikut. 

Vabariigi Presidendi Kantselei , 09.03

Juhan Kivirähk. Foto: ERR

Obama saatis Ansipile õnnitluse 

Täna saabus peaminister Andrus Ansipile vali-
misvõidu puhul õnnitlus USA presidendilt Barack 
Obamalt.

“Ma imetlen Sinu selgejoonelist juhtimist prae-
gusel väljakutsete rohkel ajal, sealhulgas Eesti 
liitumist euroalaga selle aasta alguses,” seisis kir-
jas.

Obama hindas oma õnnitluskirjas Eesti panust 
Afganistanis. “Eesti on tugev liitlane NATO-s ja 
hinnatud partner Ameerika Ühendriikidele. Mul ei 
ole kahtlust, et meie riikide kahepoolsed suhted 
muutuvad Sinu järgmise ametiaja perioodil koos 
töötades veelgi tugevamaks “.

Teiste seas on peaministrit õnnitlenud ka Eu-
roopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso, 
Euroopa Komisjoni rahandusvolinik Olli Rehn, 
Euroopa Parlamendi president Jerzy Buzek, NATO 
peasekretär Anders Fogh Rasmussen, Saksa 
kantsler Angela Merkel, Läti peaminister Valdis 
Dombrovskis, Soome peaminister Mari Kiviniemi, 
Rootsi peaminister Fredrik Reinfeldt, Luksem-
burgi peaminister Jean-Claude Juncker, Belgia 
peaminister Yves Leterme ja Leedu peaminister 
Andrius Kubilius. 

ERR, 10.03

Barack Obama. Foto: internet

Meie Kodu üksiknumbrid on müügil Sydneys
* Meie Kodu toimetuses 

* Eesti Maja kohvikus, neljapäeviti kella 15.00-21.00
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Kunsti - ja Käsitöörin-
gi members are acquir-
ing blisters on their 
fingers these next few 
weeks, preparing for 
something new. We 
have been inspired to 
create small, interest-
ing gifts with an Esto-
nian theme to be made 
available for purchase 
at the Eesti Maja at the 
Mother’s Day aktus. It 
would be wonderful 
to enable mothers and 
their children to ap-
preciate the joy of giving and express gratitude for love given and 
received. In the light-filled, refurbished, halls we will have a table of 
items for sale. They will all be reasonably priced and would gladden 
the hearts of all recipients. For those of us who still knit, there will 
be bags for our work at hand. These bags will also double as shop-
ping bags and have attractive Estonian designs on them. There will 
also be small photo-albums, note books, shawls for all generations 
and ceramics. Come and celebrate Estonian motherhood and cul-
ture at Eesti Maja on SATURDAY, 7th May and take home a gift for 
yourself or Mother for the next day.

Plans are also “galloping” ahead with the Käsitöö tour of the 
northern countries, Starting with a brief cultural tour of Finland, 
then an exciting exploration of crafts in Estonia, finishing with a 
comparison of cultures in Latvia. This is for people who want to 
experience or learn about use of natural, raw materials and how 
to turn them into objects of beauty. The trip is wide-ranging and 
inspiring, just like the one of 2010, which took us around Estonia 
and helped us experience our heritage like never before. Further 
information is available on the flyer insert in this paper.

And, as promised, here is a recipe for a delicious sweet which 
you can only prepare if you have been to Estonia and bought some 
“kama jahu”. This unusual flour is made from various grains, includ-
ing peas and has a slightly gritty mouth-feel and pleasant taste. It 
is reason enough for me to go to Estonia, it is so versatile it can be 
mixed with yoghurt for a nutritious breakfast, added to bread-flour 
for a hearty loaf, or mixed with “kogel-mogel” and berries into a di-
vine sweet to be enjoyed after a good dinner. Here are the instruc-
tions for “mõisapreili lemmik maiustus”:

Half cup kama jahu
2egg yolks 
2tblsp caster sugar 
3 drops vanilla essence 
100mls thickened cream  
Mixed berries [fresh or frozen]
Extra whipped cream 
Cream the egg yolks, vanilla and sugar until light and frothy. Whip 

the cream, add to the kogel-mogel mixture and gently fold in the 
kama jahu. If too thick add extra cream. Place in decorative glass 
bowls, place berries and cream on top. Serves 2.

Come, experience your Estonian heritage and broaden your ho-
rizons.

Külliki
Well Connected Travel Pty. Ltd. 
67 Ferguson St. Forestville
NSW 2087 Australia 
Email: kulliki@wctravel.com.au

BUSY TIME FOR CRAFT MEMBERS Variuslased Austraalias
Mis meeldis ja mis üllatas?

14.veebruarist 7.märtsini vii-
bis Austraalias teater Varius. 
Variuslaste sõit sai teoks tänu  
Sydney Eesti Seltsi kauaaeg-
se esinaise ja praeguse Ühen-
datud Balti komitee presidendi 
Tiiu Kroll-Simmuli kutsele ning 
Kultuuriministeeriumi, Välismi-
nisteeriumi ja Eesti Teatriliidu 
toetusele, kes kattis trupi sõi-
dukulu. Teater esines siinsete-
le eestlastele teatrijuhi Heidi 
Sarapuu lavastatud etenduse-
ga “Helisev Viis” ning kabaree 
kontsertkavaga  Melbourne`is, 
Sydney`s ja Thilemere`s.

Ajaleht “Meie Kodu” esitas 
teatritrupi liikemete küsimuse, 
mis kodu-eestlasi Austraalias, 
maakera kuklapoolel üllatas.  
Anne-Ly Reimaa, kultuurimi-
nisteeriumi asekantsler

Tänu teater Variuse Austraalia 
turneele sai teoks mu ammune 
unistus ‒ käia Austraalias. Mul-
le on Austraalia alati tundunud 
kuidagi erilisena, asub ju man-
ner Euroopast nii kaugel. Siin 
on  omalaadne rahvastiku kuju-
nemislugu, aktiivne kultuurielu, 
kõrge elatustase ja  suhteliselt 
suur eestlaskond, mille ajalugu 
ulatub enam kui sajandi tagu-
sesse aega. Positiivselt üllatas, 
et Austraalia ei ole sarnane 
Ameerikale. Siinne elukeskkond 
on sõbralik ja avatud. Meeldivad 
huvitav ja kaunis arhitektuur, 
seninähtud linnad Melbourne 
ja Sydney on väga imposant-
sed, samuti liikluskorraldus ‒ nn 
veetrammid ja taksod Sydneys. 
Ja muidugi vapustavalt kaunis 
loodus, siinne taimestik ja loo-
mastik, mis ei lase unustada, 
et asud teisel mandril ning see 
ei ole ei Nizza ega Malaga või 
mõni muu Vahemereäärne kuu-
rort. Ja koala kasukat oli imeto-
re silitada.
Peeter Kaljumäe, vabakutse-
line näitleja-laulja

Mind üllatas-rõõmustas kõige 
enam tõdemine, et Austraalia 
kui riik on pandud (vähemasti 
minu suhteliselt lühiajalise ko-
gemuse järgi) toimima inimese 
jaoks. Siin on pagana mõnus 
olla. Mu kodulinnale Pärnule 

omistus mõni aeg tagasi mu 
meelest kohmakaskummali-
ne tunnuslause “Ela või ise!”. 
Elangi, Pärnus, ja olen selle üle 
rõõmus. Aga kannaks selle lau-
se mõtte kõhklematult üle ka 
Austraaliale.

Loodus, loomulikult ‒ nägin 
elusat vombatit ‒ mis sa hing 
veel ihaldad. Aga ka inimesed 
‒ need eestikeelsed ‒ on tore-
dad ja uute sõprade leidmine 
on vahest see kõige suurem õn-
nistus.
Lii Tedre, Endla teatri näitleja
Väga ilus ja kaunis maa, väga 

ilusa loodusega. Elutempo on 
rahulik, inimesed väga südam-
likud. Kui ma oleksin noor, siis 
kindlasti kaaluksin võimalust 
tulla siia maale elama.
Rene Soom
Mulle Austraalia kohe väga 

meeldib. Siin on mõnus olla. 
Naljakas on ehk see, et siin saab 
palju naerda. Igal pool, kus mi-
dagi naljakat kohtad või mär-
kad, võtab nagu iseenesest suu 
muigele. Need on sellised mõ-
numuiged. Samas on saanud ka 
täiesti kontrollimatult lõkerda-
da. Austreestlased on ka väga 
minu meele järele. Nendega 
on alati tore koos olla ja naer-
da. Tuleksin siia alati tagasi, siis 
kohtaksin oma kauget ja kallist 
sugulast Lillit ning saaksime 
koos naeru kihistada.

Samuti on siin ka väga pa-
lav. Tahaksin väga omalt poolt 
tänada kõiki Austraalia eestlasi 
ja kliimaseadme leiutajat. 
Priit Volmer
Hingematvalt ilus loodus, 

väga imposantsed fauna esin- 
dajad, alates ämblik Ärnist kuni 
vombat Vambolani välja. Ot-
sekontakt koaalaga (alumisel 
pildil, paremal) ja muidugi sü-
dantsoojendav vastuvõtt kõiki-
dele meie esinemistele. Tänu ja 
sügava kummardusega,

Priit.
Raivo Mets
Kohtusin Eestist minu sünni-

kodust 30 kilomeetri  raadiu-
ses pärit kahe eestlasega nüüd 
esmakordselt siin 17000 kilo-

meetri kaugusel Austraalias.
Raivo Parrik
Reis on täis üllatusi, mida oli-

gi oodata, oleme ju maailma 
teises otsas. Enda jaoks olen ka 
leidnud palju meeldivat, eriti 
loodusest, näiteks nahkhiired, 
kelle vaatlemiseks kulutasin 
eile suure osa päevast Sydney 
botaanikaaias. Väga meeldis 
ka kunstimuuseum, eriti abo-
rigeenide kunst. Väga meeldiv 
vastuvõtt igal pool, nii eestlaste 
kui kõigi siin elavate inimestega 
suheldes.
Indrek Sarapuu, näitleja ja 
Tallinna Vanalinna Päevade 
peakorraldaja

Kõige parem on reisile minnes 
see, et sa ei kujuta mitte midagi 
ette ‒ ei ole mõtet, sest näed ja 
juhtub seda, mis kindlasti peab 
juhtuma ja nägema. 

Austraalia on tore, siin on Tal-
linn ja Tartu (vastavalt Sydney 
ja Melbourne).  Siin on üks kor-
ralik eesti küla, kus iga mäenuki 
tagant võib leida ühe sugulase 
talu. Siin saab taskulambiga 
minna kängurusid veretult jah-
tima.

Siin on kultuuri nii tänaval kui 
ooperimajas. Võrratut loodust 
ja lahkeid inimesi.

Olen rõõmus, et sellele 
mandrile sattusin.
Heidi  Sarapuu
Austraalia oli erinevate kohtu-

miste, elamuste, üllatuste man-
ner! Varem loetu ja ekraanilt 
nähtu muutus elavaks pildiks. 
Olen ülimalt tänulik Austraalia 
eestlastele, kes võtsid minu näi-
dendi nii soojalt vastu. Liigutav 
oli esmakordne kohtumine oma 
ristiema ja sugulastega, olin  
seda kohtumist oodanud üle 60 
aasta. 

VARIUS tänab Tiiu Kroll- Sim-
mulit, kes kutsus teatrit esine-
ma,  organiseeris  ja koordinee-
ris kohalolekut. Tänu aukonsul 
Aivo Takisele, Melbourne’i, Syd-
ney ja Thirlmere’i rahvale, kel-
le soe vastuvõtt muutis meie 
Austraalia reisi  unustamatult 
toredaks! 

Tere tulemast Eestisse! 
(meie koduleht: www. varius.ee)

Voldemar Ombat, mandri põliselanik. Eesti näitlejad on nii nummid, eriti 
see priske poiss Peeter (pildil vasakul).

Mulle meeldis see näidend väga. Kohe hirmsas-
ti meeldis. Nalja sai palju ja väga professionaalselt 
oli esitatud. Ajaloo suhtes tundus mulle, et kõik 
oli igati “täpne” ehk nagu Tiiu Kroll-Simmul oma 
sõnavõtus ütles, läbi roosade prillide vaadatuna 
... aga see pidigi nii olema! Etenduse temaatika 
oli mulle tuttav. Tundsin selle ära tänu lugudele, 
mida mu vanemad mulle kunagi rääkinud on ... 
kuidas põgeneti, kuidas rootslased andsid eest-
lased venelastele välja, seda küll otse ei öeldud, 
ega ei saanudki. Rootsist rännati edasi Kanadasse 
jne. Kanada eestlased olid lahked, nii lõbusad ja 
edasipüüdlikud. Duett-kaanon Raivo Metsa ja Lii 
Tedre esituses oli hästi tore. Arvan, et see on üks 
parim Eesti ajalugu käsitlevatest näidenditest, 
mida ma näinud olen. Mis veel väga meeldis oli 
see, kuidas mängiti rootslast, eestlast, Kanada 
eestlast ja Austraalia eestlasest kanafarmerit. 
Seda tehti nii tabavalt, traditioonilised ja “uhked” 

rootslased, tagasihoidlik kinnise iseloomuga eest-
lane, meeldivalt jonnakas ja töökas. Kabareeõhtu 
oli samuti lõbus ja huvitav ... Lihtsalt öeldes: kes ei 
tulnud vaatama, jäi paljust heast ilma! 
Ema mälestused pommitamisest. Ema oli tol 

ajal Vohnjas, Rakvere ligidal. Venemaa suunast 
tulid lennukid sealt üle ja neid oli palju. Tallinna 
poole vaadates oli taevas valge, isegi nii kaugelt 
nagu Rakvere oli näha. Lennukite ja sireenide un-
damine tekitas kõleda tunde. Isa oli pommitamise 
ajal Tallinnas. Ta oli Rotermanni soolalao kandis 
sõbra juures külas. Vene lennukid lendasid üle ja 
tegid valgusesõõre, kuhu sisse pommitati. Isa läks 
pommitamise ajaks koos teistega maja keldrikor-
rusele, sest seal oli kindlam olla. Kui pommitami-
ne lõppes otsustas isa mööda Paldiski mnt koju 
minna. Kõik põles. Koju jõudes algas pommitami-
ne uuesti. Naabermaja sai tabamuse ja isa köögis 
kukkus selle peale pliit ümber ...          Karin Mätas

Lugeja kiri Heliseva Viisi järelkaja
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Sydney eestlaste 
publik sai hiljuti nauti-
da etendust Jean-Paul 
Sartre MEN WITHOUT 
SHADOWS, mille on 
lavastanud NIDA (Na-
tional Institute of 
Dramatic Art) lõpe-
tanud Eesti noormees  
Hendrik Elstein. HOBO 
Collective’i debüütla-
vastus etendus 6.märt-
sil Sydney Eesti Majas.

Noor lavastaja Hend-
rik Elstein tuli Austraali-
asse kolm ja pool aastat 
tagasi. Tegi sisseastumiskatsed Austraalia parimasse teatrikooli, sai 
kooli sisse ja lõpetas NIDA näitleja erialal eelmise aasta novembri-
kuus bakalaureusekraadiga. 

Men Without Shadows on Hendriku esimene lavastus. Nii nagu 
kõik näitlejad ja lavastajad Austraalias, on ka Hendrik vabakutse-
line. “Sellises seisus ongi väga oluline olla aktiivne ning luua ise 
endale tööd. Sestap me hakkasimegi kursusevennaga kohe peale 
kooli lõpetamist praegust projekti kokku panema”, ütleb Hendrik 
Meie Kodule. Tuleviku suhtes on noor lavastaja-näitleja optimistlik. 
“Tulevikuks on mitmeid plaane, kuid mingit kindlat retsepti pole 
veel kokku pannud. Järgmisel nädalal lõpeb mu viisa ning ma pean 
mõneks ajaks kindlasti Eestisse tagasi minema. Kodumaal tahaks 
leida tööd nii näitleja kui ka lavastajana. Aasta lõpus lähen ehk taas 
kuskile välismaale teatri- ja filmimaailma uurima. Lõpuks jään kind-
lasti Eestisse, kuid vahepeal katsun nii palju rännata kui saan.”

Sydney eestlaskonnale oli see ainulaadne võimalus osa saada 
ingliskeelsest etendusest Sydney Eesti Majas.

Aune Vetik
Meie Kodu

Hendrik Elstein ja MEN WITHOUT 
SHADOWS

Hendrik Elstein. Foto: Pärnu Postimees

SESK’i uudised
Toomas Pilli ettekanne EESTI LIPU VARASEMAST AJALOOST

Eesti lipu värvikolmiku saa-
mislugu on lahutamatult seo-
tud Eesti Üliõpilaste Seltsiga, 
kelle lipuna sinine, must ja val-
ge esmakordselt päevavalget 
nägi 1881. aastal. Miks just sel-
line värvikombinatsioon valiti 
jääb hämaraks, kuna vastavad 
koosoleku protokollid ei sisalda 
arutlusi selle kohta, märkides 
ainult, et sinine, must ja valge 
võeti 17. sept. 1881 koosoleku 
poolt provisoorselt vastu, otsus 
mis hilisemal koosolekul kin-
nitati. Jääb küsimuslikuks, kui 
palju tähelepanu omistati tollal 
värvide tähendusele. Lipu ku-
jundajad nägid sini-must-valget 
mitte üksnes Seltsi lipuna, vaid 
kui kogu eestluse sümboolina. 
See ilmneb Eesti lipu teemalis-
test luuletustest Seltsi liikmete 
sulest. Juba 1881.a. ilmus trükis 
Jaan Bergmanni luuletus Eesti 
lipp, millele järgnesid peatselt 
F.W. Ederbergi, M. Lipu ja K.A. 
Hermanni samateemalised luu-
letused. Nimetatud neli autorit 
kuulusid kõik Seltsi liikmes-
konda. Bergmanni luuletus on 
omaette kurioosum, kuna selles 
on lipu värvideks sinine, must ja 
roheline,  mis näitab, et sel het-
kel polnud lipu värvide kohta 
lõplik otsus langetatud.

Ta kaunis kolme karvaga
Must, rohiline, sinine 
Bergmanni luuletus on huvi-

tav ka sellepoolest, et luuletaja 
tõlgendab lipu värve sümbool-
selt. Sinine sümboliseerib Eesti 
rahva püsivust, niikaua kui pü-
sib sinine taevavõlv, püsib ka 
eestlus, nagu näeme järgmis-
test ridadest:

meil ikka tuletagu meele
su ehte helesinine
sest kunni kestab loodusriigis
täis kindlust kõrge tae- 
wawõlw

nii kaua kestab rahwaliigis
täis ausust Eesti rahwa põlw.

Must tuletab meelde Eesti 
rahva kurba minevikku, kuid 
samuti viitab põlise rahvariide 
esemele, Eesti mehe mustale 
kuuele, mis mis on läbi aegade 
olnud eestlase tunnusmärk.

Et mustad minewiku päewad
ei suutnud rahwast surmata
Et musta kuube auusast kan-
nab
ja põldu harib Eestlane
ning tänu Kõrgemale annab.
See tuleb mustal mõttesse.

Siin meenub A. Reinwaldi luu-
letus ‘Musta kuube’ (Willandi 
laulik 1875, lk. 19)

Mo isa isad käisid
kõik musta kuue sees
sest jäägu uued wiisid,
ma olen Eestimees.
Roheline tähistab Eesti rahva 

taassündi peale pikka orjapõlve 
talve

Kõik loomus uuest haljendab
nii saab kõik uueks Eesti rajal
mis rohiline tähendab.
On tõenäoline, et valge asen-

das rohelise praktilistel kaalut-
lustel. Lipukirjad värvilintidel 

on selgemini enim loetavad val-
gel taustal.

Hilisem luulelend nägi valget 
sümboliseerivat Eesti lumist 
pinnast talvel, kasepuu valget 
koort jne.

Esimene sini must valge lipu 
pidulik õnnistamistalitus toi-
mus Otepääl 4. juunil 1884. Selt-
si esimees P. Hellat rõhutas lipu 
olulisust Eesti rahvast tulevates 
katsumustes, kinnitades,

Siin Otepää pühal maal, kus 
iga kivi veres on veerinud ja iga 
mullatükk pisaraid on imenud, 
laskem meid seda ära tunda, et 
Eestl alandusel ots on tulnud. 

Kümme aastat hiljem, 1894.a. 
Tartus peetud üldlaulupeol oli 
sini-must-valge igalpool silm-
nähtavalt  kasutusel. Näiteks 
Suure Jaani laulukoor Ilmatar 
ja Tartu Maarja koguduse koor 
esinesid sini-must-valge lipuga 
ning sini-must-valgeid lindikesi 
oli ohtrasti kasutatud vanikute 
kaunistamiseks.

Niisiis oli sini-must-valge juba 
enne sajandite vahetust kuju-
nenud sisuliselt meie rahvusli-
puks.

Toomas Pill

Sinimustvalge lipu sünd – 4. juuni 1884. Foto: internet

Kuidas Eestis vabariigi aastapäeva tähistatakse

Austraalia eestlaste kogu-
konnas on aasta tähtsaimaks ja 
suurimaks sündmuseks kindlas-
ti Eesti Vabariigi aastapäeva tä-
histamine. Kui oluline ja tähtis 
on see päev aga kodueestlaste-
le? Kas lihtsalt üks mõnus vaba 
päev, mil teleka vahendusel on 
lõbus presidendi vastuvõtul 
osalevate Eesti prominentide 
tualette kommenteerida või on 
selles päevas ka midagi sügava-
mat. 

Minu enda kogemus on na-
tuke erinev, sest 24. veebruar 
langeb kokku sünnipäevaga 
meie peres,  mille tõttu oleme 
seda päeva alati pidulikult tä-
histatud. Väike sini-must-valge 
lipp tuli koos sünnipäevatordi-
ga lauale ärkamisaja saabudes 
ja sellest ajast alates on need 
kaks sündmust ikka käsikäes 
käinud.

Seoses sünnipäevadega sain 

kirja oma klassiõelt Eestist, kel-
le peres on traditsiooniks kuju-
nenud EV sünnipäeva pidulik 
tähistamine koos korraliku lõu-
nasöögiga pika laua taga. Kind-
lasti pole see Eestis veel väga 
juurdunud traditsioon (Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumisestki 
saab augustikuus alles 20 aas-
tat) ja sellepärast tekkiski mul 
soov Annikki mõtteid vabariigi 
sünnipäeva tähistamisest ka 

Meie Kodu lugejatega jagada: 

“Oleme juba aastaid traditsi-
ooniliselt vabariigi aastapäeval 
kodus piduliku lõuna teinud, 
aga eile läks meil veidi teisiti. 
Nimelt kutsusid meie korteri-
naabrid meid ühisele pidulikule 
õhtusöögile. Jagasime siis oma-
vahel toidu-käigud ära ja keh-
testasime reegiliks, et kõik peab 
olema EESTI. 

Väga uhke laud tuli - mulgipu-
der pekikuubikutega, koduleib, 
heeringas ja räimed, valge viin. 
Mina tegin ahjuribi porgandite 
ja kaalikatega, küpsetasin ka-
raskit ning magustoiduks kama-
vaht mustsõstra toormoosiga. 

Ostsin ka Põltsamaa Kuldse, 
aga see peab meil veel mitu aas-
tapäeva vastu. Naabrinaisel olid 
küll eelmise vabariigi aegsed 
spetsiaalsed kristallpitsid, aga 
vorm ei kaalunud sisu üle nii, et 
piirdusime kõik ühe pitsiga. 

Vaatasime presidendi vastu-
võttu, kommenteerisime kleite  
... nii nagu see asi meil siin ikka 
käib.

Tore on laste pealt vaadada 
kui loomulikult võtavad nad 
seda iseseisvuspäevapidu. Mia 
oli koos 6-aastase naabritüdru-
kuga meile väikese kontserdi 
ette valmistanud. Laulsid hüm-
ni ja tantsisid Kaera-Jaani ning 
lugesid luuletuse. Nüüd pean 
aga presidendi kõnet netist lu-
gema, sest kontsert kanti just 
kõne ajal ette.”

Lõpetuseks arvas Annikki, et 
ega selline Eesti sünnipäeva pi-
damine eriti levinud ei ole, aga 
õnneks igal aastal hakkab see 
siiski traditsioonilisemaks muu-
tuma.

Aune Vetik

Merike Redenbachi kunstinäituse avamine 
4.3.2011.

Melbourne’i eesti seltskond näituse avamisel. Vasakult: Lynette 
Helisma, abikaasa Keith Redenbach, Mai Maddissson, Merike  
Redenbach, Ira Palm, Diana Ritchie, Sirje Jõgi.

Heeringaleivad.
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JÄRJEJUTT Eesti parimate sportlaste ajastu  
    avas Elmar Rähn

Aastatel 1925-1936 individu-
aalselt 17 korda (teatejooksudes 
13 korda) Eesti meistriks tulnud 
Rähn oli silmapaistvalt edukas 
ka talispordis. Eesti meistritiitli 
võitis ta veel jääpallis ja jää-
hokis, mängis ka Eesti jääpalli-
koondises.

Alates 1940. aastast saada-
vad Rähna mitmed küsimärgid. 
1941 mobiliseeriti ta Venemaa-
le, kus 1942. aastal sai väljaõppe 
Ivanovo partisanide luurekoolis 
ja hilissuvel 1943 heideti Rähn 
Vene luuregrupi juhina lennu-
kilt Eestis alla sakslaste tagalas-
se. Teadaolevalt andis topelt- 
agenti mänginud Rähn end 
Saksa sõjaväevõimudele üles, 
samuti ka oma kaaslased. Räh-
na päästis vangilaagrist spor-
dialased tutvused. 

Pärast sõda emigreerus Rähn 
Saksamaa kaudu Austraalias-
se, kus tegutses Melbourne’is 
kergejõustikutreeneri ja spor-
diõpetajana. Tema õpilaseks oli 
andeka sprinterina esiletõusnud 
Peeter Pildre. Kohalike eest-
lastega suhtles Rähn vähe ja 
nii on isegi tema surma ajaks 
märgitud erinevaid aegu. Võib 
öelda, et selle särava spordime-
he suurim võit oligi Eesti 1930. 
aasta parima sportlase tiitel.
TSK valis kuldmedaliste
Lisaks Eesti Spordilehele valis 

1930ndate algul lugejate seas 
parimaid sportlasi Uudisleht, 
kuid nendel küsitlustel suurt 
kõlapinda polnud. 1932. aasta 
kevadel asutatud  Tallinna Spor-
dipressi Klubi (TSK) pani aluse 
aga Eesti spordiajakirjanike or-
ganiseeritud tegevusele. Ning 
ühe olulisema ettevõtmisena 
kirjutas kogu Baltikumis oma-
laadne ühendus end ajalukku 
Eesti parima sportlase iga-aas-
tase valimisega. 

Täpsemalt öeldes hakati välja 
andma Eesti spordi kuldmeda-
lit. See oli aasta tublima sport-
liku saavutuse eest Eesti spordi 
kõrgeim auhind. 

Esimene valik langetati 1933. 
aastal, mil medalikandidaate 
oli sõelumisel kümme. Me-
daliistungist võtsid lisaks TSK 
liikmetele osa veel olümpiako-
mitee esindajad. Ja esimeseks 
laureaadiks valiti 1933. aastal 
kaugushüppes üliõpilaste maa-
ilmameistriks tulnud Nikolai 
Küttis. Kuldmedal anti üle aas-
talõpu pidulikul Spordiballil.

Kuldmedali andmisega Kütti-
sele hinnati eelkõige seda suurt 
võidutahet, mis avaldus tema 
ennastületava võidu saavuta-
misel Torino üliõpilaste MM-il, 
kus ta võitis 7.26-ga, alistades 
mitmed maailmakuulsused. 

TSK valis aasta parimaid kuuel 
korral. Viimane valik tehti 1938. 
aasta lõpul. Järgmisel jõulukuul 
olid õhus juba ärevad noodid. 
TSK valikute puhul tekitas aga 
kolmel aastal järjepanu (1933-
1935) kuulitõuke Euroopa 
meistri Arnold Viidingu küsi-
mus. 

Viiding väärinuks igal aas-
tal kuldmedalit, kuid iga kord 
mõeldi välja uus eelistus. 1933 
oli määravam Küttise võidutahe 
Viidingu maailma teise kuulitu-
lemuse ees. 1934 jälle Gustav 
Sule tulemuse erakordlikkus 
(esmakordselt oda üle 70 m) 
väärikam Viidingu EM- tiitlist. 
Lõpuks 1935 eelistati laskur-
meeskonna suurvõitu Rooma 
MM-il Viidingu üliõpilaste maa-
ilmatiitlile.

Pärast 1935. aasta medaliis-
tungit kirjutati Rahvalehes: 
“Paar tundi enne kuldmedaliis-
tungi algust helistasin A. Vii-
dingule. Vastati, et kuldmeda-
likandidaat pole kodus, vaid on 
läinud püssi laskma. Pool tundi 
hiljem õnnestus Viiding siiski 
toru juurde saada.

“Kas oled üle läinud laske-
spordile?”

“Seda küll,” naljatas Viiding 
vastu. “Tahan sel alal jõuda 
maailmameistriks.”

“Kuidas su tase praegu on?”
“Olen keskmiste võimetega 

laskur, kuid hea püssiga võib ka 
maailmarekordini jõuda.”

Ennustusele, et kuldmedali 
saamiseks on laskuritel suure-
maid lootusi, suhtus Viiding 
ausa kaotajana.”

Ja veel kirjutas Rahvaleht me-
daliistungist: “Kuul oli istungi 
trumbiks. Kuuli tõukab Viiding 
ja kuuli lasid laskurid. Kahjuks 
Viidingule on tema kuul liig 
raske ja ta ei suutnud võistel-
da laskuritega, kes “tõukavad” 
kaugemale.”

P.S. Siinkohal palub loo autor 
seoses spordiraamatu koos-
tamisega kaasabi mälestuste 
korjamisel Elmar Rähna kohta. 
Oodatud on iga informatsioon 
kunagise spordikuulsuse koh-
ta. Vahest elab Austraalias veel 
tema sugulasi. Kes oskab aida-
ta ja teab midagi Rähna elust 
Austraalias (Melbourne’is), and- 
ke teada meiliaadressil: 
tiit.laane&gmail.com või aja-

lehe Meie Kodu toimetusse. 
Tänades Tiit Lääne

TSK kuldmedalistid ‒ Eesti 
parimad sportlased
1933 Nikolai Küttis (kaugus-
hüppaja)
1934 Gustav Sule (odaviskaja) 
1935 Eesti laskurmeeskond 
1936 Kristjan Palusalu (maad-
leja)
1937 Paul Keres (maletaja)
1938 Aleksander Kreek (kuu-
litõukaja)

Elmar Rähn 
Sündinud 3. detsembril 1904 
Tallinnas
Kergejõustikus 20-kordne Eesti 
meister (1925-1936)
Eesti meister jääpallis 1926
Eesti meister jäähokis 1937
3-kordne NSV Liidu I spartaki-
aadi võitja (1928)
Isiklikke rekordeid: 100 m 11,2, 
200 m 23,2, 400 m 51,1, kau-
gushüpe 7.20 (lisakatsel 7.38).
Eesti parim sportlane 1930
Surnud 3. jaanuaril 1996 
Melbourne’is 

Kui reedel on kanakari kon-
torist minema lõunale sibanud, 
algab meeste seas elav e-kir-
jade vahetus. Lokk on kuida-
gi rahutu ja ei talu kuidagi, et 
naised saavad mitu tundi töölt 
eemal olla ning tema ja kõik 
kaaskannatajatest meessoo 
esindajad peavad kontoris pas-
sima. Ja teebki Lokk otsa lahti 
ning edastab kõigile meestele 
e-kirja, mille sisuks ’Hey chaps, 
Since the burds have all gone to 
lunch, anyone fancy a pint wit-
hin the next hour or so?’

Väga kiirelt saabub vastus Lo-
histajalt, kes vastuvaidlemata 
nõus on. Tuleb vastus ka Narrilt, 
kes teeb ettepaneku tunnike 
veel tööd teha ja siis minna.  Kii-
lakas on vaikides seda kirjava-
hetust jälginud, kuid nüüd saab 
ka tal mõõt täis. Mis naiste ee-
listamine see siin toimub, miks 
nemad saavad keset tööpaeva 
kaagutama minna…ja toksib 
oma lühikeste tömpide näppu-
dega kibekiirelt ‘Hell! ….just go 
now!’ ja läkitab selle küberruu-
mi. Nagu viis kopikat on kõik 
mehed püsti, arvutid kinni ja 
hetk hiljem näeb neid juba Mi-
nisteeriumi lähedal baaris õlut 
tellimas ja õiglust jalule sead-
mas.

Algab taas töönädal. Tsikilt 
tuleb e-kiri, et andke andeks, 
kuid ma täna tööle ei jõua, vei-
di kehva on olla. Teame, teame 
neid haige olemisi, ise ta ju al-
les reedel eputas kui mitu pidu 
tal kahe päeva sees plaanis oli, 
arvustab Lokk. Aga noh…see 
on ju Tsikk ja selline käitumine 
ei üllata mind tegelikult juba 
ammu.

Loki kõrval istub noor kesk-
konnaametnik. Noor ikka, vaid 

aastake kolmekümnest puudu. 
Alustas tööd Ministeeriumis 
mõned kuud tagasi, täielik tren-
nisõltlane, iga päev teeb trenni, 
lisaks vaatab väga teadlikult, 
mida omal kõrist alla lükkab 
- nimetame teda siis edaspidi 
neiu Proteiiniks.

Igal hommikul umbes kella 
kümne paiku on neiu Proteiinil 
ette nähtud kaerahelbe puder 
koos proteiinipulbriga. Nii nagu 
igal päeval, võtab ta ka täna 
oma kausikese, helbepaki ja 
proteiinikarbi ja hakkab kööki 
minema omale pudrukest keet-
ma. Lokk aga ei salli trenni te-
gevaid ja vaid sellele mõtlevaid 
inimesi, eriti naisi…ja irvitab üle 
korruse ‘Feeding time in zoo!!!’ 
Mida shotlased ka loomaaiast ja 
söötmisaegadest üldse teavad, 
nähvab neiu Proteiin ja marsib 
ära kööki.

Neiu Proteiini sportlik eluviis 
on nakatanud ka Tsikki. Nägu 
elevil peas, pärib kõiksugu 
trennistiilide ja proteiinipulb- 
rite kohta. Ahhaa…et umbes 
kolm korda võiks ma siis näda-
las trenni teha. Nooo…seda on 
minujaoks küll palju…aga kaks 
korda ma jaksaksin, veenab pi-
gem iseennast Tsikk. Aga kaua 
üks trenn kestab…ei saa Tsiki 
küsimused kuidagi otsa. No 
tund aega ikka tavaliselt, vastab 
nii lihtsameelsele küsimusele 
hämmeldunult Neiu Proteiin. 
Tund aega???? Et nagu päriselt 
vää? Tund aega???...ma ei män-
gi frisbit isegi poolt tundi, kui 
me mängimas käime…ja nüüd 
pean ma trennis terve tund 
aega ennast pingutama???

Üllatusterohket nädalavahe-
tust teilegi!!!
***

JÄRJEJUTT
Ministeeriumi lood:  

osa 14
Triin-Liis Härma

Perth, Lääne - Austraalia

Noored ameeriklased panid Eesti-muljed raamatusse 

Kaks noort ameeriklast, kes 
püüavad USA ametliku kul-
tuuridiplomaatia kõrval omal 
käel eri maade rahvaste vahel 
kultuurisidemeid arendada, 
käisid läinud suvel Eestis ja 
avaldasid nüüd nähtu põhjal 
Eestist raamatu.

Mack Cole-Edelsack  ja Tom 
Russotti otsustasid pärast 
õpinguid Stanfordi ülikoolis, et 
nüüd, kui kunstina võib käsitle-
da peaaegu kõike alates maali-
dest kuni elamiseni, teevad ka 
nemad oma kunstiprojekti ja 
rajavad fiktsionaalse organisat-
siooni Pedalo inkorporeeritud 
kunsti instituudi, mille esinda-
jatena maailma eri paiku külas-
tama hakkavad, vahendas “Ak-
tuaalne kaamera”.

“Meil tekkis mõte olla oma-
moodi saadikud, vabakutseli-
sed kultuuridiplomaadid, et eri 

rahvaste vahel kontakte luua,” 
lausus Mack Cole-Edelsack.

Läinud suvel võeti ette reis 
Eestisse. “See oli fantastiline. 
Meie missiooni toetati, eriti Po-
lymeri kultuuritehases,” lausus 
ta. 

Polymeri kultuuritehas Tal-
linnas oligi koht, kus Ameerika 
mitteametlikud kultuuridiplo-
maadid peatusid ning mõista-
gi huvitas neid kohalik kunsti-
pulss.

“Eesti kunstielu on praegu 
tõesti huvitav. Palju on eri-
nevaid rühmitusi ja avatakse 
kunsti näitamise kohti. Kunstni-
kuna on Eesti hea koht, kus olla. 
Paistab, et kogu kultuur areneb 
seal väga kiiresti,” lausus Tom 
Russotti. 

Koju tagasi pöördumise jä-
rel pandi Eestis nähtust kokku 
raamat, et seda Ameerikas suh-

teliselt tundmatut maad natu-
ke enam tutvustada. Kultuuri-
saadikud loodavad, et ka eesti 
kunstnikud tulevikus sageda-
mini  New Yorki satuvad. 

“Eestlastele lähim suur kuns-
tikeskus on Berliin, kuhu ilmselt 
esmalt sõidetakse. New Yorki on 
pisut raskem jõuda, kuid looda-
me, et näeme ka siin enam eest-
lasi,” lausus Russotti. 

Eestlased tunneksid end New 
Yorgis koduselt, arvavad kul-
tuuridiplomaadid. Nende arva-
tes on eestlased natuke new-
yorklaste moodi, kuna ütlevad 
otsekoheselt välja just selle, 
mida mõtlevad. 

Eestist kõnelevat repor- 
taažlikku teost hakatakse müü-
ma New Yorgi kunsti- ja muu-
seumipoodides. 

Neeme Raud,
ERR, 10.03

8. märtsil oli vastlapäev. Vastlapäev lõpetas jõuludega alanud talvise 
lõbustusaja ja alustas suurt paastu, mis kestab lihavõttepühadeni.
Vastlapäevakombestik ja vastlatoidud on püsinud paljuski muutuma-
tuna tänu lastele ja noortele. Peale seajalgade, soolaubade ja her-
nesupi on vastlapäeva eritoit vastlakuklid. Tänini on populaarne ka 
liulaskmine.
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Ajalooline Peterburi Jaani kirik taasavatud

Peterburi Jaani kiriku taasavamine 20. veebruaril 2011. Ristimisallika 
õnnistamine.

Pühapäeval 20. veebruaril 
2011 avati ja pühitseti taas-
tatud Jaani kirik Peterburis. 
Jaani kogudus loodi Peterburis 
juba 1842 ja kirik Ofi tserskaja 
tänaval õnnistati sisse 27. no-
vembril 1860. Hiljem ehitati 
kiriku kõrvale koguduse varju-
paik, koolihoone ja üürimaja. 
1930. aastate algusel kirik suleti 
nõukogude võimude poolt ja 
ehitati ümber tavaliseks ma-
jaks.

1997 anti Jaani kiriku hoone 
kogudusele kasutamiseks ja 
1999 alustati kirikuhoone taas-
tamisega talgutööde korras. 
2004 algas tõsisem kiriku taas-
tamise projekteerimine Eestis 
ja 2008 sõlmis Eesti Kontsert ja 
eesti ehitusfi rma Facio töövõtu-
lepingu kiriku taastamise koh-
ta ja ulatuslikud tööd viidi läbi 
tähtpäevaks 20. veebruar 2011.

Kirikuhoones on teisel kor-
rusel loodud uus, maitsekalt 
kujundatud kirikusaal ja kahel 
alumisel korrusel on koguduse 
mitmed vajalikud abiruumid.

Kiriku taastamise ja pühitse-
mise jumalateenistusel teenisid 

Eesti EELK peapiiskop Andres 
Põder ja teda abistasid kaks 
piiskoppi ja seitse kirikuõpe-
tajat, lisaks veel mitmed kogu-
duse liikmed, kes lugesid Piibli 
tekste. Muusikaliselt kaunista-
sid jumalateenistust Eesti Rah-
vusmeeskoor Kuno Arengu juh-
timisel ja Rahvusooper Estonia 
solistid ja orkester Arvo Volmeri 
juhtimisel. Tervet sündmust va-
hendas Eesti vaatajatele Eesti 
Televisioon.

Peapiiskop ja tema abilised 
sisenesid kirikusse pikas prot-
sessioonis ja pühitsesid eraldi 
tseremooniatega kirikuruumi, 
altari, kantsli, ristimisallika, kiri-
kukellad ja muu inventari. Viidi 
läbi jumalateenistus armulaua-
ga ja Rahvusmeeskoor esitas 
laulud Kui armsad on sinu hoo-
ned, Mu süda ärka üles, Eks teie 
tea, Kuldrannake, Püha paik ja 
koos orkestri ja solistidega ko-
halviibiva helilooja Rene Ees-
pere uudisloomingu Glorietur. 
President Toomas Hendrik Ilves 
pidas päevakohase sõnavõtu. 
Tervitusi toodi ka Peterburi juht-
konnalt. Kõik oli väga pidulik, 

võimas ja kaasakiskuv.
Peale jumalateenistust saa-

deti rahvas rändama läbi maja, 
kui samaaegselt korraldati ki-
rikusaal ümber peosaaliks, kus 
pakuti rikkalikult suupisteid ja 
jooke. Laval algas suur asjaosa-
liste tänamine ning tervituste ja 
kingituste üle andmine. Kõneles 
jälle president Ilves, peale teda 
kultuuriminister Laine Jänes, 
välisminister Urmas Paet, Eesti 
Kontserdi direktor Jüri Leiten ja 
teised. Ülemaailmse Eesti Kesk-
nõukogu poolt tervitasid ja tõid 
kingitused Aho Rebas ja Leelo 
Pukk. 

Eriti palju kiitust sai Peterbu-
ri Eesti Koguduse juhataja Külli 
Sulg, kes pikki aastaid on kiriku 
taastamise heaks palju vaeva 
näinud. Tänu väärisid mh. ka 
Eesti endine konsul Peterburis, 
Jüri Trei, ja Estonia teatri prae-
gune direktor Aivar Mäe, kes ka 
väsimatult on tegutsenud kiriku 
heaks.

Paar tundi hiljem oli kirikusaal 
taastatud kontserdiruumiks ja 
võisime kuulda Rahvusooper 
Estonia sümfooniaorkestrit so-

listidega Kädy Plaas, Heli Ves-
kus, Oliver Kuusik, ja Rauno Elp 
ning Marina Šagutš Peterburi 
Maria teatrist. Dirigeerisid Arvo 
Volmer ja Mikk Üleoja. 

Rahvusmeeskoor koos or-
kestriga esitas Rudolf Tobiase 
Eks teie tea ja Villem Kapp´i 
Põhjarannik. Võimas vene sop-
ran Marina Šagatš esitas Marfa 
aaria Nikolai Rimski-Korsakovi 
ooperist Tsaari mõrsja, Kädy 
Plaas esitas Mozarti Exultate, 

jubilate, orkester mängis Arvo 
Pärdi Fratres ja Most Holy Mot-
her of God ja lõpuks korrati 
Rene Eespere Gloriatur. Esmas-
päeval 21. veebruaril esines 
Rahvusmeeskoor iseseisva 
kavaga ja järgneval päeval esi-
nesid kirikus Hortus Musicus ja 
Eesti Kontsertkoor. Eesti kirik, 
keel ja kultuur on võimsalt ta-
gasi tulnud Peterburi!

Aho Rebas

Põrkasin ühel päeval Sõmer-
palu poes juhuslikult kokku 
oma naabrite Aivari, tema naise 
Kaie ja nende kahe tütre, Kriste-
ni ja Mariga. 

Minu naise poeg Uku Suviste 
oli just saabunud tagasi Amee-
rikast ja tõi mulle külakostiks 
kaasa pähklivõid. Uku pidi Flo-
ridas kokku saama ansambli-
ga Take Six ühe muusikalise 
projekti küsimuses, aga samuti 
kohtus ta mõnede meediate-
gelastega New Yorgis. Mainisin 
oma facebook´i leheküljel, et 
Uku läheb Orlandosse Floridas-
se, ja kohe vastas mu keskkoo-
liaegse parima sõbra väike õde 
Linda (nüüd on ta muidugi täis-
kasvanud naine), et tema ämm 
ja äi elavad Orlandos ja oleksid 
väga rõõmsad, kui saavad Ukut 
vastu võtta. Edastasin selle info 
kohe Ukule, kes võttiski nende-
ga otse kontakti. Hiljem tuletas 
mu õde Pia mulle meelde, et 
minu teise õe, Irja poeg ja tütar 
elavad samuti sealkandis. Jah, 
vahel ei ole ma just kõige tera-
vam nuga köögiriistade sahtlis. 
Juba Floridas olles helistas Uku 
mulle Skype´iga ja teatas, et 
tema vastuvõtjad on maailma 
kõige soojemad ja sõbraliku-
mad inimesed. Eks siis pähklivõi 
oli mulle tänuks kaasa toodud. 
Pähklivõi kõrval, muide, tunnen 
ma Eestis puudust veel ka Ma-
cadamia pähklitest ja värsketest 
sõõrikutest (bagels). 

Tagasi kohtumise juurde Sõ-
merpalu poes. Seisin parajas-
ti moosiriiulite juures, et Uku 
toodud pähklivõi kõrvale moosi 
valida, kui naabrid minu juurde 
astusid. Kaie naeris, öeldes, et 

minu Ladat poe ees on võimatu 
mitte märgata. Eks ta ole ‒ iga 
otsuse taga on tänapäeval ikka 
raha. Mooside seast oli raske va-
likut teha. „Pannkoogimoos“ on 
peamiselt õuntest tehtud, „Vaa-
rikamoos“ on parem, aga kaks 
korda kallim. Tegin valiku siiski 
„Pannkoogimoosi“ kasuks, sest 
õunad mulle meeldivad ja raha 
osa otsustamisel pole ka täht-
susetu.

Aivar ja Kaie kutsusid mind 
laupäevaõhtuks enda juurde 
kalasuppi sööma. 1990. aasta-
te algul töötas ta Tallinnas po-
litseinikuna, täna peab ta oma 
isatalu. Tema talu kõrval asub 
Keema järv, sügavuselt kuues 
järv Eestis. Tavaliselt püüabki 
ta kalu Keema järvel, aga külma 
tõttu on seal vähe hapnikku ja 
Aivar käib kala püüdmas Peipsi 
järvel. Kristeni jutu järgi oli isa 
püüdnud juba nii palju kala, et 
tal oli tohutu suur kast neid täis. 
Aivar meelitas mind veel ka sel-
lega, et Kaie olevat küpsetanud 
vastlakukleid. Kohe meenus 
mulle, et eelmisel nädalal saatis 
Kaie mulle purgi maasikamoosi, 
mille ma ühe korraga ära sõin. 
Nüüd kahetsesin, et ma polnud 
natukenegi alles jätnud, et seda 
koos pähklivõiga maiustada.

Paar nädalat tagasi tõi Aivar 
mulle koti jahu, mõned lamba-
kondid ja rasva, et ma koerte 
jaoks toitu teeksin. Kui sul pole 
töötavat talu või restorani, lä-
heb kasside ja koerte pidamine 
üsna kalliks. Ja kui peremees on 
veel ka taimetoitlane, nagu olen 
mina, siis pole vaestel loomadel 
üldse mingit lootust paremale 
ninaesisele! 

Kui laupäevaõhtul kalasupp 
söödud sai, pakkis Aivar mulle 
kaasa veel oma aia kapsast, por-
gandeid ja sibulaid. Ta teadis, et 
kartuleid on mul veel sügisesest 
saagist alles, oli ta ju ise aidanud 
neid maha panna ja üles võtta. 
Nüüd oli mul supimaterjali roh-
kemaks kui kuuks ajaks. 

Magustoiduks oli Kaie küp-
setanud koogi. Ma olin juba 
kaks tükki võtnud ja viisakusest 
hoidsin end tagasi, et mitte võt-
ta kolmandat. Jälgisin silmanur-
gast, millal oleks õige aeg käsi 
siiski ka selle kolmanda tüki jä-
rele sirutada, kui ühel momen-
dil said lapsed viimaselegi tüki-
le jaole ja otsas see kook oligi. 

Lisaks aiasaadustele pandi 
mulle kaasa ka Kaie küpsetatud 
leiba ‒ otse ahjust võetud! See 
oli nii kuum, et Kaie pidi selle 
kõvasti rätikusse mässima, et 
ma oma käsi ära ei kõrvetaks. 
Õhtu jooksul jõudsime pererah-
vaga rääkida kõikidest tähtsa-
matest teemadest: poliitikast, 
Eesti Energia kasumist, elektri-
arvetest ja muust. 

Kui ma koju jõudsin, ei suut-
nud ma Kaie leivale vastu pan-
na ja sõin pool otsemaid ära, nii 
hea oli värskelt ahjust võetud 
leib!

Minu naabrid siin Kurenurmes 
‒ või õigemini Keema külas ‒ on 
nii soojad ja lahked, eriti uustul-
nuka suhtes, et ma ei tea, kas 
ma kunagi suudan neile sama-
ga vastata. Vahel küll tundub 
mulle, et nad ei võta mind tõsi-
selt, rohkem nagu don Quijotet, 
kes tuuleveskitega võitlemise 
asemel ehitab päikeseparki ja 

VIIDO VEERG    Jagamise rõõm

Kristen ootab viiekalasuppi. Foto: Viido Polikarpus

kes muudkui maalib, aga kelle 
maalid kunagi valmis ei saa.

Michael Wegecsanyi, kes tuli 
siia Kurenurmele Austraaliast 
(tema ema on eestlane, isa un-
garlane), ütleb ikka, et ta tuli 

Eestisse, et siia midagi uut tuua, 
mitte ainult siit endale kasu 
saada. Ma loodan tõesti, et see 
ükskord ka juhtub.

Viido Polikarpus
viido@energysmart.ee

SES Kunsti- ja Käsitööringi
peakoosolekul, 5. veebruaril 
valiti uus juhatus järgnevalt:
President (esinaine) ‒ Külliki Poole
Vice-President (abiesinaine) ‒ Anne Kampus
Secretary (sekretär ja protokollija) ‒ Mai 
Buchert
Treasurer (laekur) ‒ Helle-Mall Risti
Archives (arhivaar) ‒ Reet Simmul

    Collection Manager (varahoidja) ‒ Koidula Muttik
    Member and assistant (liige) ‒ Vilya de Tozser
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Consulate of the Republic of Estonia
Address: 40 Nicholson St, 
Balmain East, NSW 2041 

Office hrs 10am-4pm, Mon-Thu 
(Mon-Wed phone & email only) 

Visiting hrs Thu, 10am-4pm 
Closed Fri-Sun and holidays 

tel. (02)8014 8999, fax 8079 6886 
email: sydney@estonianconsul.org
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E. E. L. K.  SYDNEY JAANI  KOGUDUS
KIRIKUSAALIS  sõnajumalateenistus pü-
hapäeval, 20. märtsil kell 11.00, järgneb 
kohvilaud.
THIRLMERE küla saalis armulauaga ju-
malateenistus  pühapäeval, 27. märtsil 
kell 11.00.
CANBERRAS Palmipuudepüha jumala-
teenistus pühapäeval, 17. aprillil, kell 
14.00 St. Petersi kirikus. Armulaud. Tee-
nib õp. Meelis Rosma, orelil Astrid Bow-
ler. Pärast jumalateenistust kohvilaud ki-
riku saalis, Järgneb Koguduse Nõukogu 
koosolek kiriku pühapäevakooli ruumis.
Kogudusemaja ja õpetaja telefon:
(02) 9743 2051,  mob. 0449 612 028
E-mail:  meelis.rosma@gmail.com
Õpetaja kodunt äraolemise puhul palu- 
takse jätta teade automaatvastajale.

Õpetaja Meelis Rosma

E. E. L. K.  ADELAIDE’i  KOGUDUS
Kristuse kannatamise aja jumalateenis-
tus on pühapäeval, 20 märtsil eesti ki-
rikus kell 15.00. Teenib õpetaja Andres 
Palm, orelil Margaret Palm. 
Suurel Reedel, 22. aprillil, armulauaga 
jumalateenistus eesti kirikus kell 15.00. 
Teenib õpetaja Andres Palm, orelil Mar-
garet Palm. 
Koguduse õpetaja Andres Palm, 
tel. (08) 8386 0279, mob. 0417 860 279
Email: apalm@internode.on.net
Koguduse aadress: 
200 Jeffcott St, North 
Adelaide, SA 5006 
E.E.L.K. MELBOURNE’i PAULUSE KOGUDUS 
Suurel Reedel, 22.aprillil, kell 14.00, 
St.John kirikus. Teenib õp. Phil Haar.  
Armulaud.
Õp. Phil Haar, tel. (03) 9725 0055 või  
0403 006 078.

Koguduse juhatus

SÜNDMUSTE  KALENDER

KIRIKLIKUD TEATED

SYDNEY
Esmaspäeviti:
Lauluansambel Lõke ja rahvatantsurühm 
Virmalised harjutavad Eesti Majas  
esmaspäeviti: Lõke kell 18.15-19.15. 
Virmalised kell 19.30-21.00. 
Uued lauljad ja tantsijad on teretulnud. 

Neljapäeviti:
Lauluharjutused naislauljaile “Heli” kell 
13.30 Eesti Majas. Häälteõpetaja Tiiu 
Kroll-Simmul tel 9412 4540. Uued lauljad 
teretulnud.

Neljapäeva õhtud Eesti Majas:
Igal neljapäeval Eesti majas avatud koh-
vik. Pakutakse eestipäraseid suupisteid ja 
ka sooja sööki. Uksed avatud kella kolmest 
üheksani. Tule ise ja võta sõber ka kaasa! 

Pühapäeval, 20. märtsil:
Eesti Võitlejate Ühingu Austraalias pea-
koosolek kell 10.00  Eesti Majas. Looda-
me rohkearvulist liikmete osavõttu.

Neljapäeval, 24. märtsil:
SESKi kokkutulek kell 11.00 Eesti Majas. 
Kavas 60 min DVD ”Võistluses sündinud, 
rahus kasvanud Eesti Vabariik. Eesti Kul-
tuurifilmi ringvaated 1938-39”.

Laupäeval, 26. märtsil:
Sydney Eesti Selts ”Eesti Kodu Linda” 
peakoosolek kell 14.00 Eesti Majas. 

Laupäeval, 2. aprillil:
SES Kunsti- ja Käsitööringi kokkutulek  
kell 10.00 Eesti Majas. Kavas Haapsalu 
sallid ja kudumine (Helle-Mall Risti).

THIRLMERE
Neljapäeviti: 
Käsitöö Klubi kokkutulek kell 14.00 küla 
saalis. Kõik teretulnud.
Esmaspäeval, 21. märtsil:
Video pealelõuna - viimane Õnne 13 
episood ja DVD ”Palusalu”, 1936.a. Olüm-
pia kuldmedali võitja maadluses. 

CANBERRA
Laupäeval, 19. märtsil:
Kokkutulek Astrid Bowleri kodus kell 
14.00. Kavas reisil Peterburi tehtud sal-
vestusi ja tähelepanekuid.
Pühapäeval, 17. aprillil:
Palmipuudepüha jumalateenistus kell 
14.00 St. Petersi kirikus, millele järgneb 
Koguduse Nõukogu koosolek pühapä-
evakooli ruumis. 

MELBOURNE
Kolmapäeviti:
Eesti keele klassid Eesti Majas kell 18.00. 
Info Rait Sool, tel. 0405 913 122 või e-
mail raitsool@gmail.com
Kolmapäeviti:
Naiskoori lauluharjutused kell 19.00 Eesti 
Majas. Info Hilja Toom tel. 03-9398 1321 
või Marje Tõnisson tel. 03-9873 1198.
Pühapäeval, 20. märtsil:
Videofilmi pealelõuna kell 13.00 Eesti 
Majas.
Pühapäeval, 20. märtsil:
M.E.Ü. ”Kodu” peakoosolek kell 16.00 
Eesti Majas.
Neljapäeval, 24. märtsil:
Seenioride klubi kokkutulek kell 13.00 
Eesti Majas.

Laupäeval, 2. aprillil:
Etnograafia Käsitööringi kokkutulek kell 
14.00 Eesti Majas.
Neljapäeval, 14. aprillil:
Seenioride klubi kokkutulek kell 13.00 
Eesti Majas.
Pühapäeval, 17. aprillil:
Videofilmi pealelõuna kell 13.00 Eesti 
Majas.
Pühapäeval, 17. aprillil:
M.E.S.N. Sõprade Seltsi peakoosolek, kell 
16.00 Eesti Majas, kohe peale videofilmi 
pealelõunat.

ADELAIDE
Pühapäeval, 20. märtsil:
Kristuse kannatamisaja jumalateenistus 
kell 15.00 eesti kirikus.
Kolmapäeval, 30. märtsil:
Pensionäride klubi kokkutulek kell 11.00 
Eesti Majas.
Reedel, 1. aprillil:
Esto PubNight #15a kell 19.00 Eesti Ma-
jas.
Esmaspäeval, 4. aprillil:
Sõjaveteranide klubi kokkutulek kell 
14.00 Eesti Majas.
Esmaspäeval, 11. aprillil:
AES Naisringi töökoosolek kell 13.00 
Eesti Majas.
Kolmapäeval, 13. aprillil:
Pensionäride klubi kokkutulek kell 11.00 
Eesti Majas.

PERTH
Laupäeval, 7. mail:
Emadepäeva pühitsemise kokkutulek 
”Miss Maud’is” Murray ja Pier’i tänava 
nurgal Perthis. 
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RISTSÕNAD nr 2466

PAREMALE:
  3. Jässakas
  9. Näotu
11. Elamute koondis
13. Pinnamõõt
14. Televiisor
15. “Pikk-kõrv”
16. Puusärk
17. Linnud
20. Ergutushüüe hobusele
22. D’Albert’i ooper
23. Putukas
24. Hoo ja huviga
25. Kuningapoeg
27. Abessiinia tiitel
28. Tühiasi, kööme
31. Vaeslaps
33. Marjakimp
35. “..... Godunov” - 
          Mussorgski ooper
38. Kirsisort
40. Valitseja käskkiri
41. Puhkpill
42. Ajaühik
43. Riik Okeaanias
44. Rahutuist mõtteist vae-
         vatud

ALLA:
  1. Linn Eestis
  2. Tirin, tõmban
  3. Juhan familiaarselt
  4. Rõiva ääreilustused
  5. Mineraal, TiO2
  6. Südametu
  7. Lapse mänguasi
  8. Poliitiline erakond
10. Kuiv puukäsn
12. Juhtum, asjalugu
17. Iisraeli prohvet
18. Ta pole päris kindel
19. Viseerimisvahend, 
          sihikuliik
21. Hellus
23. Riik ja jõgi Aafrikas
26. Soome helilooja
27. Madalmaade maalikunstnik
29. Büroo, kantselei
30. Lihtne jalavari
32. Ahingu konks
34. Osa majast
36. Pelgupaik, peiduurgas
37. Nägemisorgan
38. Kloostrielanik
39. Üsna vana inimene

LAHENDUS 
NR 2465
PAREMALE:  
  1. Tsink
  3. Ikka
  5. Püss
10. Adagio
11. Veksel
14. Reek
16. Naine
17. Kuusik
19. Borge
20. Sirin
22. Elbe
24. Addio
26. Üks
27. Laada
29. Eller
32. Der
34. Uhhaa
35. Uibo
36. Ahven
38. Sooja
39. Ogarus
41. Ogden
43. Alus
44. Gianni
45. Ernani
46. Ramm
47. Neem
48. Verdi

ALLA:  
  1. Traaklane
  2. Nägus
  4. Kleebik
  6. Üksi
  7. Sale
  8. Gorki
  9. Tengelpung
12. Kaela
13. Ended
15. Konserv
18. Isokroonne
21. Ründaja
23. Bach
25. Dali
28. Alatskivi
30. Luigi
31. Ebsen
33. Ehaline
37. Eosed
40. Annie
41. Ogar
42. Daam


