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E.E.L.K.  PORTLANDI  KOGUDUSE 
JÕULUÕHTU  JUMALATEENISTUS 

toimub teisipäeval, 24. detsembril 2019, algusega 

kell 2:00 p.l. Läti Kirikus, 5500 S.W. Dosch Road.  

Teenib õpetaja Hendrik Laur Laululehed. Kandle-

ansambli ja koori ettekandeid. Kõik on teretulnud. 

Estonian Lutheran Church Christmas Eve Service 

is held on December 24th at 2:00 pm in the Latvian 

Hall (5500 SW Dosch Rd).  

Allpool pildil: Portlandi lapsed jõulupeol 2018 

 

 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine  

Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik 
aktus ja Unistuse kontsert toimub 22. veebruaril 
2020, kell 1:00 p.l. Milwaukie Luteri kirikus, 3810 SE 
Lake Road, Milwaukie, Oregon  

 
Celebration of Estonian Independence Day  

Portland Estonians and Unistus Chamber Choir are 
celebrating the 102nd Independence Day of the 
Republic of Estonia on February 22th, 1:00 pm in 
Milwaukie Lutheran Church 3810 SE Lake Road, 
Milwaukie, Oregon  

E E L SEI S VAI D  Ü R I T U S I 

PORTLANDI  EESTI SELTSI  TEATELEHT  NR. 189 DETS 2019 
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Portlandi Eesti Seltsi üldkoosolek 

Seltsi üldkoosolek toimus 29. septembril Läti majas. 

Kohal oli 14 inimest, mille jooksul vaatasime üle 2018

-2019 tegevuse ja majanduse aruande ning aruta-

sime järgmise tegevusaasta kava ja eelarvet.  

Seltsi eelmise aasta tähtsamaks sündmuseks olid 

Lääneranniku Päevad augusti algul. See tõi Portlan-

disse palju eestlasi ja sõpru mujalt. Mitmed PES 

liikmed olid seotud Eesti külaliste vastuvõtuga. 

Traditsiooniliselt toimus jõulupidu ning Vabariigi 

aastapäeva tähistamine, sellele lisaks toimus märtsi 

lõpus baltlaste ühine kevadpidu, kus kõik kogukon-

nad said üksteisele oma tegevust tutvustada.  

Üldkoosolek otsustas jätta järgmise aasta seltsi 

liikmemaksu samaks $20, mille tasumise kohta saate 

teate postis järgmise aasta algul. Seltsi üldkoosolek 

valis ka juhatuse ja esimehe. PES esimeheks valiti 

Kalev Sepp ning juhatuses on Kalle Merilo, Mati 

Vaga, Mai-Lill Mägi ning Helve Kalmann. Revisjoni-

komisjon valiti koosseisus Paul Narits, Mati Sööt ja 

Erik Teose. Suurt tänu avaldati Mai-Lill Mägile e-

mailide saatmise eest, mis hoiab meie kogukonna 

informeerituna.  

Suur tänu kõikidele vabatahtlikele ja abilistele, kes on 

Eesti Seltsi ja meie kogukonna tegevusse panus-

tanud!      Kalev Sepp 

 

TULEHOIDJAD SKANDINAAVLASTE LAADAL 

Portlandi rahvatantsurühm Tulehoidjad esinesid taas 

Skandinaavlaste jõululaadal energilise tantsukavaga. 

Sellel laadal kogunevad skandinaavia päritolu 

inimesed, et nautida kultuuri, pakkuda jõuluteemalist 

käsitööd ja maitsta sealse kandi toitu. Seekord oli 

Tulehoidjatele antud aeg pärastlõual kohe pärast St. 

Lucia etendust, mis tõi kohale suure rahvahulga. 

Kavas oli tantse nii nende hulgast, mida õppisime 

möödunud Lääneranniku Päevadeks kui ka 

meeldetuletusi aastate tagant. Meie ansamblit 

juhendavad Liina Teose ja Janne Sepp. Liina ja Erik 

Teose mängivad tantsude saateks -- kõiki tantse 

saadab elav muusika. 

Meid rõõmustab ka Eesti laste grupi tubli esinemine, 

mis tõi rõõmu nii lastele endile, vanematele kui ka 

pealtvaatajatele. Tantsuoskuse omandamisele 

lisandub lavajulgus, rahvariiete kandmise harjumus 

ja Eesti kultuuriga tutvumine. Samad lapsed 

osalevad ka Eesti kooli programmis, kus õpitakse iga 

kahe nädala tagant lisaks tantsule ka laulmist, eesti 

keelt, lugemist ning käsitööd. Laste rahvatantsu 

juhendab Janne Sepp ja kooli tunde Tiiu Mägi, Piret 

Tammik, Kaie Hall ja Anne Herrick. Nii lapsed kui 

õpetajad on päkapikkudelt teeninud kindlasti midagi 

magusat. 

Ü H I S K O N D L I K K E    T E A T E I D 
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 Soovime  õnne  sünnipäevaks ! 
 
     D e t s e m b r i s    J a a n u a r i s 
 
1.  Malle Kollom           
  2.  Helen Tammela              1.  Scott Carroll 
    4.  Arne Kesküla    3.  Rachel Adamson 
      4.  Clara Hillier      6.  Meralda Talviste 
        4.  Jan Ranna        7.  Gerli Taal  
          5.  Helve Kalmann         11.  Roy Ranna 
            6.  Elo Saar             11.  Ants Aug 
        6.  Rev. Hendrik Laur        22.  Asta Kalmann  
     10.  Doris Lim       29.  Maldus Alver 
11. Ingrid Palm  

12. Lembit Kangur  
     12.  Martin Tammekivi 
        13.  Kati Tamm  
           15.  John Maurer 
              15.  Kaupo Tammik 
            16.  Ahto Raudsepp 
          17.  Marika Keister 
         21.  Mark Heinsoo  
      26.  Anne Herrick 
    28.  Kristi Rossman   
   
Kui te leiate ebatäpsusi sünnipäevades või soovite kedagi 

lisada võtke ühendust toimetajaga. 

If you find incorrect information or would like to add some-
body, please contact the editor. 

 

Ü H I S K O N D L I K K E    T E A T E I D 

EESTI  UUDISEID  
Parimad viisid eesti uudistega kursis olemiseks on 
endiselt: 

Eesti Rahvusringhääling, Aktuaalne Kaamera ja 
teised saated - err.ee 

Websaidid - delfi.ee, postimees.ee 

Eesti 100 - ev100.ee 

Vaba Eesti Sõna - 
www.vabaeestisona.com 

Eesti muusika Raadiost Elmar - 
elmar.ee 

Suvise Eesti reisi tore juh-
tumus oli kohtuda Maestro 
Arvo Pärdiga uues keskuses 
Laulasmaal. Arvo on ener-
giline ja väga huvitatud oma 
austajatest ning viibib tihti 
keskuses tervitades külalisi. 
Nii hubane kontserdisaal ja 
raamatukogu kui ka ilusa 
vaatega vaatetorn on muljet 
avaldavad.  

    A p r i l l i s   M a i s 
 
3.  Kaie Richardson      1.  Piret Tammik 
  4.  Zoja Vaga          4.  Ilmar Sööt 
    5.  Anne Poole            4. Avery Sööt 
     5.  Kaili Marie Sööt               7.  Linda Narits-Aare 
       5.  Liam Sööt                          8.  Tarmo Pajutee 
        8.  Maret Pajutee                 10.  Leena Kiesel 
          9.  Mati Walther       12.  Erik Maurer 
            10.  Isaiah Schwartz         13.  Ingmar Saul 
               12.  Mariah Tiiu Raudsepp     13.  Ilme Vaher 
                 13.  Miki Talviste         13.  Tony Kasparek 
              18.  Kristi Parson     14.  Peet-Mati Sööt 
          20.  Kristi Kasparek   14. Mihkel Snyder 
       22.  Kaia Kiesel  19.  Alo Vaher 
    25.  Jan Rapp            19.  Anna-Liisa Sepp 
  30.  Ralph Vaga          22.  Bob Schumacher 
30. Otto Mattson        24.  James Workman 
        25. Bob Johnston 

   28.  Tiiu Mägi 
 31.  Kaili Kasparek. 

Toimetaja laualt 

Käesolevad Portlandi Sõnumid võtavad kokku 
eestlaste tegevuse ning annavad informatsiooni 
eelolevate sündmuste kohta. Hoiame elus Sõnumite 
väljaandmise traditsiooni. Teated on saadaval 
aadressil: portlandesto.org 

From the editor 

This newsletter is published to cover our Estonian 
Community activities, provide information for 
upcoming events and honor the long tradition of 
newsletter publishing. The newsletter is available at 
portlandesto.org 
     Kalev Sepp 
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Teisipäeval 24. detsembril 2019  kell 2:00 p.l. 

JÕULUÕHTU  JUMALATEENISTUS 
Laululehed.  Ettekanded. 

   
 Pühapäeval,  2. veebruaril 2020  kell 11:00 e.l. 

PÜHAPÄEV  ENNE  PAASTUAEGA 
JUMALATEENISTUS 

         Lauluraamatud.  Kohvilaud. 
        

 
 Pühapäeval,  5. aprillil 2020    kell 11:00 e.l. 

ÜLESTÕUSMISPÜHA  JUMALAT. 
Lauluraamatud.   Kohvilaud. 

 
  

Pühapäeval,  7. juunil 2020        kell 11:00 e.l. 
NELIPÜHA  JA  KÜÜDITAMISE  AASTA- 

PÄEVA  JUMALATEENISTUS 
Lauluraamatud.  Armulaud.  Kohvilaud. 

 
Jumalateenistuste toimumise ajad võivad muutuda ning 
vajadusel teavitatakse koguduse liikmeid ja Portlandi 
eestlaskonda e-maili vahendusel.  

 

K I R I K L I K K E    T E A T E I D 

E.E.L.K.  PORTLANDI  KOGUDUSE 
J U M A L A T E E N I S T U S E D 

Läti Kirikus, 5500 S.W. Dosch Rd. Portland 
Abipraost Hendrik Laur  •  Diakon Kalle Merilo 

     Koguduse õpetaja:  
 
Abipraost Hendrik Laur      
4111 Gull Harbor Rd NE    
Olümpia, WA 98506 
Tel.: 360-352-2371 

Koguduse esimees, 
abiõpetaja ja laekur: 

 Diakon Kalle Merilo  
15273 South Brunner Rd 
Oregon City, OR 97045 
Tel.: 503-260-4739  

Koguduse jumala-
teenistused toimuvad 
aadressil:      
5500 S.W. Dosch Rd. 
Portland, OR 

Koguduse kirikuvanem: 
Helve Kalmann  
15273 South Brunner Rd 
Oregon City, OR 97045 
Tel: 503-522-7775  

 

“PORTLANDI  SÕNUMID”  &  “PORTLANDI  EESTLASTE  TEATED”  on Oregoni eestlaspere teateleht, 
 ilmudes Portlandi Eesti Seltsi ja EELK Portlandi Koguduse väljaandel. Need saadetakse liikmetele tasuta.   

PES esimees:  Kalev Sepp  •  8285 SW 168
th
 Ave   •  Beaverton, OR 97007  •  Tel.  503-292-3578 

NOTE:   Please, notify the editor of any address changes. E-mail:  info@portlandesto.org 

 Peapiiskop Urmas Viilma kõne 
advendimõtisklusel A.D. 2019 

SISSEJUHATUS 

Elame Eestis lääne- ja idakristluse piirimail, mistõttu 
kohtuvad siin nii lääne kui ida kristlik traditsioon na-
gu ka Gregoriuse ja Juliuse kalender. Läänekristlus-
es algab esimese advendiga – neljandal pühapäeval 
enne jõulupüha – uus kirikuaasta. Nõnda tähista-
sime uue aastaringi algust möödunud pühapäeval 
kõigis Eestimaa luteri kirikutes. Aastavahetus tähen-
dab tavapäraselt alati kokkuvõtva pilgu heitmist sel-
jataha ning lootusrikka pilgu heitmist ettepoole. 
Mööda ei saa vaadata ka käesolevast hetkest, milles 
parasjagu asume. Kirikus, riigis – kogu ühiskonnas. 

RIKAS AASTA 

Mööduv aasta on olnud Eesti maa ja rahva jaoks 
rikas paljude oluliste sündmuste poolest. Oli ema-
keele aasta, aga ka valimiste aasta. Kõige positiivse-
ma emotsiooniga oli lõppev aastaring juubelilaulu-
peo ja tantsupeo tõttu. Auväärseid juubeleid on Ees-
timaal tähistatud mitmeid muidki: Eesti Kirikute Nõu-
kogu sai 30, Tallinna Toomkool 700, Tallinna linn 
800, nagu ka Taani rahvuslipp „Dannebrog“. Sada 
aastat tagasi toimus Eestis maareform ning alustasid 
tööd Riigikogu, Eesti Pank, Eesti Kunstimuuseum, 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja emakeelne 
ülikool. Saja aasta möödumist oma tegevuse algus-
est on tähistanud juba eelmisesse aastasse jäänud 
Eesti Vabariigi 100. aasta juubeli tuules mitmed 
muudki asutused, ametid ja institutsioonid.  

Sisemiselt rikkaks ei muuda meid aga mitte peod ja 
juubelid, vaid see, kuidas võime oma annete ja tal-
entidega teenida ühiskonna kaudu – iga ligimese 
kaudu – Jumalat. Kiriku suurimaks nähtavaks rikku-
seks on kõik need inimesed, keda kirik saab teenida, 
sest igas ligimeses tuleb näha Kristust ennast. Ligi-
mese teenimises seisnebki Jumala sõna kuulutami-
se ja sakramentide jagamise kõrval kiriku igapäe-
vane töö. See jääb kahjuks paljudele märkamata, 
kuna meedias on atraktiivsem tähelepanu suunata 
pigem välistele ja maistele asjadele, mida me kirikus 
nimetame mitte põhi-, vaid tugitegevusteks.  

KIRIKU TÄHELEPANU ON KOGU INIMESE 
ELUKAAREL 

Tegelikult algab kiriklik armastustöö inimeste juures 
juba enne uue elu sündi ning ulatub ka üle aja ja 
maise elu piiri igavikku. Nõnda tegutsevad 

Lahkunud - Ivar Saul 
 

The Saul Family would like to let the community know 
that Ivar Saul passed away Friday Morning (September 
20) after a several month battle with illness. He passed 
peacefully surrounded by family. 
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ERKÜ Gala toimus 9. novembril 
Washington DC-s 

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) austas 
oma Väärika Teenistuse (Outstanding Service 
Award) auhinnaga piiskop electus’t THOMAS VAGA 
tema pika-ajalise pühendumise eest Ameerika Eesti 
kogukonnale. 
Õpetaja Vaga on 
jaganud väga 
paljude Ameerika 
eesti perede elu, 
olles osa nende 
rõõmudest ja kur-
bustest sünnist 
hauani. Tema toetus 
skautmasterina 
noortele skaudi- ja 
gaidiliikumises on 
olnud ka muljetaval-
dav.  

 

Eesti aasta rajatis:  
kommunismiohvrite memoriaal 

Tänavuse aasta ehitusprojekti konkursi parimaks 
rajatiseks valiti mullu avatud kommunismiohvrite me-
moriaal Maarjamäel – eestimaalaste jaoks oluline 
maamärk, mis rajatud ühendamaks olnut olevikuga, 
läinuid jääjatega, elavaid surnutega. Allpool olev pilt 
on võetud ESTO ürituselt 2019.a. suvel Maarjamäel. 

koguduste juures beebikoolid, pühapäevakoolid ja 
huviringid, lastehoiud ja lasteaiad, alg- ja põhikoolid. 
Regulaarselt tegutsetakse erivajadustega lastega, 
puuetega inimestega, korraldatakse rasedus-, paari-, 
abielu- ja perenõustamist, suurt tähelepanu 
pööratakse lähisuhtevägivalla märkamisele, ennet-
amisele ja takistamisele. Koolitatakse hingehoidjaid, 
kirikumuusikuid, kaplaneid ja vaimulikke. Viiakse läbi 
kristlikule õpetusele ja väärtustele rajanevaid täiend-
koolitusi ja kursuseid. Tegeletakse inimeste vaimuliku 
teenimise, nende harimise, julgustamise ja pas-
toraalse juhendamisega.  

Kümned vaimulikud teenivad oma koguduse- ja kiri-
kutöö kõrvalt kaplanitena politsei- ja piirivalveametis, 
kaitseväes ja kaitseliidus ning vangi- ja arestimaja-
des. Lisaks sellele külastavad koguduste vaimulikud 
ja kaastöölised juba aastakümneid regulaarselt hool-
ekande- ja meditsiiniasutusi, et usuliselt teenida seal 
viibivaid patsiente.  

Paljudes kogudustes tegutsevad supiköögid, jaga-
takse toidu- ja riideabi ja korraldatakse tööd eakatega 
nii koguduse enda ruumides kui ka kodusid külas-
tades. Läbi aja on kirik olnud inimeste jaoks leinas 
lohutajaks ja kinnitajaks ning lähedaste lahkumise 
korral nende eest viimsel teekonnal hoolitsejaks. 
Nõnda on tänaseni paljudes Eestimaa piirkondades 
inimeste elulõpuga seotud küsimused esmajärje-
korras koguduste vastutada ning mitmekümne maa-
kalmistu haldamine ja korrashoidki on koguduste õl-
gadel.   

   Tiiu Pikkur, Ajakiri Eesti Kirik 

K I R I K L I K K E    T E A T E I D 
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Eesti õpilaste muljed  
Corvallis High School’ist 

 

Selle aasta alguses anti meile võimalus õppida pool 
aastat Corvallise Keskkoolis (Corvallis High School). 
Kuna oleme õppinud üksteist aastat pigem väikeses 
erakoolis (Tartu Waldorfgümnaasium), kus õpikuid ei 
kasutata kujutlesime end ees ootamas drastilisi 
muudatusi.  

  Eestis käisime koolis, kus terves koolis (klassid 1–12) 
õpib kokku umbes kolmsada õpilast. Siin (klassid 9–12) 
on see arv tuhande võrra suurem. Arvasime et see 
tagab meile tunnis teatava anonüümsuse, kuid meie 
üllatuseks teavad Ameerika õpetajad kõigi oma õpilaste 
nimesid, millega suuremate eesti koolide õpetajad 
väidetavalt hakkama ei saa. Samuti arvasime, et siin on 
kasutusel õpikud, mille põhjal õpilased ise konspekti 
koostavad, aga meie kogemuse põhjal koostavad 
õpetajad ise endale tunnimaterjalid mille abil õpilasi 
õpetatakse.  

Neis tundides mille meie endale valinud oleme, on 
suhtlus õpilaste ja õpetajate vahel üpriski vaba. 
Õpetajad lisavad tunnis õpitavasse põnevust elava 
rääkimisega. Nad on energilised ja räägivad vahel 
lugusid, mille seotus tunnis õpitavaga on õhkõrn kui 
mitte olematu. See võib olla ka põhjus, miks Ameerikas 
õppimine palju aeglasemas tempos edeneb, kuigi 
võrreldes Ameerika tunniplaani Eesti omaga võiks 
arvata, et siin on ühes aines nädala jooksul 
omandatavate teadmiste hulk suurem.  

Eesti gümnaasiumites (klassid 10-12) on koolitunni 
pikkus sõltuvalt gümnaasiumist enamasti 45 või 75 
minutit ning tunniplaan nädalapäevapõhine, kusjuures 
koolipäev võib erinevatel päevadel alata ja lõppeda 
erinevatel aegadel (nt reedel võib õpilasel olla vähem 
tunde kui esmaspäeval). Semestri peale on jagatud 
palju erinevaid õppeaineid ning seda, millised kursused 
õpilane gümnaasiumi jooksul läbib, määrab osaliselt riik 
ja natukene otsustab õpilane ise- kas või kuhu õpilane 
pärst gümnaasiumi lõppu õppima läheb, tema kursuste-
valikut tavaliselt ei mõjuta.  

Ameerika keskkool (klassid 9-12) on ainepunktipõhine 
ning kursustevalik on rohkem õpilase enese teha, kuid 
on mõjutatud ka edasiste õpingute plaanidest. Semestri 
jooksul saab õpilasel olla maksimaalselt kaheksa 
erinevat õppeainet, mis Corvallise Keskkoolis on 
jagatud tunniplaani paaris/paaritu põhimõttel- neli ainet 
ühel ja neli teisel päeval ülepäeviti. Koolipäev algab ja 
lõppeb alati samal ajal ning koolitunni pikkus on 
poolteist tundi, mis mujalttulnutele vahel veniva ja 
igavikulisena tundub. 

Eestis ütlevad uued õpetajad vahel et nad hakkavad 
teemat õpetama nii nagu õpilased ei teaks mitte 
midagi. Siin õpetavad õpetajad alati nii. Eesti koollides 
on ühes klassis enamasti umbes kolmkümmend õpilast, 
kellega koos enamusi õppeaineid õpitakse. 

Valikainetundides kohatakse klassisiseselt ka muid 
koolikaaslaseid. Siin on igas õppeaines erinev selts-
kond, mis koosneb igas vanuses õpilastest, kes seda 
ainet valida saavad.  

Veel on suur erinevus eesti ja ameerika koolide vahel 
see, et eestis söövad õpilased enamasti koolis kooli-
toitu, aga siin on suuremal osal õpilastest kaasas oma 
lõuna ning kool pakub võimalust ka koolitoitu osta. 
Ameerikas on vahetunnid üldiselt Eesti vahetunditest 
lühemad, kuid lõunapaus on siin pikem. Eestis puudub 
koolibussisüsteem. 

Hoolimata sellest, et Eesti ja Ameerika koolid on väga 
erinevad, tekitas Corvallis High School kiiresti koduse 
tunde. Siinne koolisüsteem on struktureeritum ning kool 
suurem ja kirjum, kuid siiski on igas tunnis teretulnud 
tunne.      

   Karmel Teder 

 

Eesti ansambel Metsatöll esines Portlandis  
Bossanova Ballroom’is 14. septembril 2019. 

Saime taas nautida Eesti ürgsemat rokkmuusikat 
Metsatöllu esituses. Vaadake rohkem infot nende 
kodulehel metsatoll.ee. Viimane album „Katk kutsariks“ 
ilmus sel aastal 10232. Metsatöll kasutab oma 
loomingu dateerimisel ja kodulehel maausuliste 
ajaarvamist. See algab Billingeni katastroofist aastal 
8213 enne meie ajaarvamist, kui Balti jääpaisjärv 
murdis välja ilmamerre ja suur osa praeguse Eesti 
territooriumist vabanes vee alt.  

 
Naljad eestlaste kohta  

 
Miks eestlased nii hapude nägudega on? 
Nad söövad liiga palju hapukapsast.  
 
Eesti teadlased uurisid välja, et kõige rohkem 
vitamiine on apteegis.  

E E S T L A S T E  T E G E V U S  L A I E M A L T  
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A C T I V I T E S   N A T I O N W I D E  

 
 

ESTO Noordelegaadid: Ülemaailma 
kokku tulnud Eesti noored arutavad 

riigi tuleviku  
 

Sel suvel vahetult enne Laulu- ja Tantsupidu, toimus 
XII ülemaailmne ESTO festival. Festivalile kutsuti 
noordelegaadina kokku üle 60 Eesti noore, vanuses 
16 kuni 25. Meid toodi paralleelselt kaasa festivaliga, 
kus saime võtta osa üritustest ja ka arutada Eesti 
tulevikku ESTO Noortekongressil.  

Noordelegaadid tulid 25 erinevalt maalt, kaasa 
arvatud USA, Kanada, Austraalia, Hispaania, Itaalia, 
Valgevene ja Venemaa. USA’st tuli kolm 
noordelegaati: Karl Grabbi ja Viivianne Vaike 
Malmgren (Washington DC), ja Anna-Liisa Sepp 
(Portland, OR). Osavõtjad pääsesid festivalile läbi 
konkursi, mille jaoks tegime endast tutvustavad 
videod. Noorte vahel räägiti peamiselt Eesti keelt. 
Sõprus tekkis kiiresti välismaal üles kasvanud noorte 
vahel, kes ikkagi kuulavad Eesti muusikat ja 
naudivad kohukesi ja komme.  

Festival algas Helsingis, kus noordelegaadid said 
tuttavaks Soome eesti majaga, kohtasid Eesti 
suursaadikut Soomes, ja hoidsid riigi lippe ametlikul 
avatseremoonial Senaatintori platsil koos President 
Kersti Kaljulaidiga. Sealt edasi läksime festivaliga 
Tartusse, kus peeti Noortekongress, et arutleda 
eestluse üle välismaal, ja välismaa noorte tuleviku 
üle. Eesti Rahvusmuuseumis tegime noorte 
töötubasi ja käisime teatrietendusel. Edasi liikudes 
Tallinnasse võtsid noored osa seminaridest 
„Erinavate Tubade Klubis“, Telliskivi loomelinnakus. 
Festivali lõpuks oli ametlik ball Lennusadama 
muuseumis. 

Pildil: Viivianne, Anna-Liisa ja Karl noordelegaadid 

ESTO Youth Delegates: Brought 
together internationally to discuss 

the future of Estonia 
 
Before the Song and Dance Festival this summer, 
the XII international ESTO  festival took place. 60 
Estonian youth, aged 16 to 25 years old, were 
invited. We were brought along with the festival, 
where we could take part in the events and discuss 
the future of Estonia at the ESTO Youth Congress.  

Youth delegates came from 25 different countries, 
namely USA, Canada, Australia, Spain, Italy, 
Belarus and Russia. Three came from the USA: Karl 
Grabbi and Viivianne Vaike Malmgren (Washington 
DC) and Anna-Liisa Sepp (Portland, OR). Delegates 
were chosen based off of an introductory video. 
Delegates primarily spoke Estonian with each other. 
Friendships were quickly formed, as most of the 

youth were born outside of Estonia but still listened 
to Estonian music and enjoyed „kohukesed“ 
desserts and candy.  

The festival began in Helsinki, where youth 
delegates visited the Estonian House, met the 
Estonian ambassador to Finland, and were able to 
hold flags at the opening ceremony at Senaatintori 
for President Kersti Kaljulaid. The festival then went 
to Tartu, where the youth spoke at the Youth 
Congress about being Estonian abroad. At the 
Estonian National Museum, delegates did 
workshops and attended a theater performance. In 
Tallinn, youth took part in seminars at the „Erinevate 
Tubade Klubi“ in Telliskivi. The festival was 
concluded with a ball at the Seaplane Harbor 
Museum. 

Pictured: Viivianne, Anna-Liisa and Karl youth 
delegates  

 

Kalev Sepp esines Välis-Eesti kongressil 
 
Kalev kutsuti esinema Laulupeo eel toimunud 
Välis-Eesti kongressile, mida korraldab 
samanimeline ühing Leili Utno juhtimisel. 
Maarjamäe lossis peetud ettekanded olid 
eesti rahvakommetest, laulupeost ning 
eestluse tulevikust, Kalev tutvustas Portlandi 
eestlust ja Lääneranniku Päevi. Toimus ka 
pidulik lõunasöök.         KS 
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Lääneranniku Eesti Päevad toimusid 
34. korda rooside linnas Portlandis 

USA ja Kanada 
Lääneranniku eestlaste 
kokkusaamiste traditsioon 
on juba kestnud peaaegu 
70 aastat ja seekordne 
üritus toimus Portlandis 
Punase Lõvi hotellis suur-
suguse Columbia jõe 
kaldal. Vaatamata tihedale 
kultuurisündmuste kalend-
rile Eestis ja Ameerika 
mandril kogunes Portlandi 
siiski umbes 250 eestlast 
nii Lääneranniku osariiki-
dest kui kaugemalt.  

Portlandi Eesti Päevade eesmärk oli näidata meie 
oma kultuurilist tegevust ning samas tuua ka külla ja 
tutvustada Kodu-Eesti kultuurisaadikud. 

Päevade kava lõi pauguga lahti Avatseremoonia 
Tulge Peole!, kus Helve Kalmanni juhatusel tutvus-
tasime LEP traditsiooni läbi embleemide defilee, 
koorilaulu, rahvatantsu, kandlemängu, ettekannete 
ning kõnede. Portlandi laste rahvatantsu etteaste läks 
kõigile osavõtjatele südamesse. Päevadel osales ka 
piiskop Mart Salumäe. Samal õhtul lõbutseti Päevade 
salakõrtsis Kuldlõvi.  

Neljapäeval oli meie päralt Alderbrooki park Was-
hingtoni osariigis, kus saime nautida loodust, pargi 

poolt pakutavaid aktiivse puhkuse võimalusi ning 
osaleda Küllike Carroll’i poolt korraldatud sportlikel 
mängudel. Pärast BBQ lõunat esinesid Savijalakesed 
kaasahaarava rahvatantsu kavaga ning tõmbasid 
publiku kaasa seltskondlikesse tantsudesse.  

Hotelli naastes toimus rändnäituse “100 aastat Läbi 
100 Silmapaari” avamine ning meeleolukas muusika 
tükk teatrilt VARIUS. Näituse avamisel tõi Valdek 
Parik esile selle rännakut läbi Eesti ning tähtsust 
Eesti 100. juubeli raames.   

Kuue liikmeline ooperilauljatest ja näitlejatest koos-
nev VARIUS, mida juhendab Heidi Sarapuu, kes ka 
ise kirjutab lavastusi, andsid järgmisel päeval veel 
toreda etenduse “Lõbusad Estoonlased”. 

Reede hommik algas rahvatantsu ja kooriproovidega. 
millele järgnesid mitmed üritused. Lisaks sellele said 
külalised osa võtta huvitavatest seminaridest. Marika 
Klein’i kokkupandud programm sisaldas eesti keele 
õpetust, vestlust Toronto Rahvusvahelise Eesti maja 
arendamisest Skype vahendusel,  Anne-Ly Reimaa 
ja Irene Käosaare ettekannet Eesti Vabariigi 
Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni sihtasutuse 
tööst. Seminaridel oli ka arutelusi meie Lääneranniku 
eestluse alalhoidmisest, ärisuhetest Eestiga ning 
eesti rahvusliku vöö mustrite töötuba Katrin MacLean 
juhendamisel.Reede pärastlõunal  tähistasime Eesti 
Vabariigi 100. sünnipäeva tantsulise Juubelipeo 
etendusega. Lisaks Vancouveri Kilplaste, Seattle’i 
Tuhandest Tuulest ja Portlandi Tulehoidjate 
tantsijatele tegid selles Liina Teose poolt kokku 
pandud tantsukavas kaasa ka Tallinna Savijalakesed 

L E P  2 0 1 9  U U D I S E D  
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ning nendega kaasa tulnud muusikud. Etenduse 
laulud ja vahe tekstid esitas Maarika Krumhansl.   
Õhtu lõpetas kontserdiga Eestist külla tulnud Rotalia 
meeskoor ning kohalik Unistuse segakoor Lonnie 
Cline juhatusel. LEP päevade lemmik kogunemise 
kohaks kujunes igal õhtul Kuld Lõvi. Selles 
peresõbralikus ööklubis esinesid mitmed muusikud, 
nende hulgas Juliuse-Regina-Alexi-ja-Felixi band 
Eestist ning ka ansambel LÄRM Los Angelesest. 
Oma kaasahaarava programmiga esines ka 
Savijalakeste grupp.  

Laupäevane päev kulmineerus Laulupeo ja sellele 
järgnenud Balliga. Enne seda aga esitasid 
Savijalakesed energilise, rohkem kui tunni pikkuse 
kontserdi Eesti rahvatantsudest. Lisaks sellele said 
huvilised osaleda seminaridel ning keha kinnitada 
Akadeemilisel Lõunal, kus uuendati sõprust Eesti 
üliõpilaskorporatsioonide ja seltside liikmete vahel. 
Lauldi isamaalisi laule ning peeti kõnesid.  

Ligi 60 lauljaga ühiskoor tähistas Eesti Laulupidude 
traditsiooni 150. aastapäeva LEP Laulupeoga. 
Laulupeo korraldaja ja repeartuaari kokkupanija Kati 
Tamm-Parik lähtus laulude valikul paladest ja 
autoritest, kes on olnud hingelähedased Lääne-
ranniku lauljatele aga esitatud ka Eesti Laulupidudel. 
Kontserti lõpus tänati Eesti Kultuuriministeeriumi 
poolt Portlandi kogukonna aktiivsemaid liikmeid. Nii 
said tänukirja Zoja Vaga pikaajalise panuse eest 
koorilaulu ja Leitmar Kesküla sportliku tegevuse 
arendamise eest. Lisaks pälvisid tänukirja rahva-
tantsujuhid Lehti Merilo ja Liina Teose ning mitme 
Portlandi LEP esimees Kalle Merilo ning Portlandi 
Seltsi esimees Kalev Sepp. Portlandi lastele 
mõeldud raamatud anti üle Portlandi Eesti kooli 
õpetajale Tiiu Mägile. 
Ballil pakkus meeleolukat 
tantsumuusikat Jumptown 
Bigband ning teatriga 
VARIUS näitleja Rene 
Soom. Ballist osavõtjad 
said ka anda panuse Eesti 
heategevusse toetades 
Vähiravifondi Kingitud Elu, 
kelle juht, ajakirjanik Toivo 
Tänavsuu oli isiklikult 
kohal. Fondi toetuseks 
toimus vaikne oksjon. 
Lastel oli lõbus PJ Ballil, 
mida korraldas lasterühma 
juht Janne Sepp. 

Pühapäeva hommikul 
toimus kontsert 
jumalateenistus, mida viisid 
läbi Mart Salumäe ja 
Hendrik Laur. Lisaks 
kontserdile ning jutlusele 
andis Portlandi LEP 
esimees Kalle Merilo üle 

EOLL lipu Seattle’i esindajale Kristi Urvile. Eelnevalt 
olime EOLL koosolekul arutanud järgnevate 
päevade formaadi muutust ja kuidas seda pikka 
traditsiooni edasi kanda. Soovime järgmiste 
Lääneranniku Päevade korraldajatele palju edu! 

Päevi kajastas ka Eesti TV3 võttegrupp ning Päe-
vadele järgnevate nädalate jooksul on selle info-
kanali uudistes näha olnud klipid, mis kajastasid nii 
Eesti Päevi kui ka eestlaste elu-olu siin kaugel 
kodumaal. Enamus Eesti külalisesinejaid jäid veel 
nädalaks Portlandi, et kohalike eestlaste abiga 
tundma õppida siinse kandi looduse ilu ja inimeste 
elu ning rikastada kultuurielu esinemistega Nordia 
Hall’is ja Junction City Skandinaavia festivalil. 

Lisaks nimetatud ürituste korraldajatele aitasid 
Päevade edukale kordaminekule kaasa Erik Teose, 
Mati ja Aldeane Sööt, Alar Mirka, Irja Orav, Tiina 
Kalmann, Mark Petersen ja Elo Saar, Thea Pool, 
Krista ja Ingmar Saul, Triina Merilo ja mitmed teised.   

Lisaks Eesti Kultuuriministeeriumile kuulub eriline 
tänu ka Eesti organisatsioonidele ERKÜ ja fondile 
Eesti Abistamiskomiteele USAs, kes toetasid meie 
üritust rahaliselt. Aitäh ütleme ka anonüümsetele 
doonoritele ning loomulikult kõikidele korraldajatele 
ja abilistele. 

Kalev Sepp 

LEP korraldustoimkond, Portlandi Eesti Selts 

Piltidel on kujutatud parim kiirtee 101 Portlandi 
üritusele sõitmiseks (aitäh Kalle ja Helve), Portlandi 
lapsed Kuldlõvi maskotiga avapeol. Allpool annavad 
Anne-Ly Reimaa ning Irene Käosaar üle Eesti 
Kultuuriministeeriumi tänukirja Zoja Vagale. 
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P I L D I K R O O N I K A T   Ü R I T U S T E S T  

Balti kevadpidu. Balti rah-
vaste esindajad laulavad 
Balti keti jaoks kirjutatud 
laulu Ärgake Baltimaad.  
 
Eesti, Läti ja Leedu kogu-
konnad ammutasid ideid ja 
energiat ühisest ajaloost, 
kommetest ja uutest 
sõpradest. 
 
Baltics celebrated culture 
and traditions at the Spring 
Party in the Latvian Hall on 
March 23rd. 

Eesti Üldlaulupeost võttis 
osa Portlandi estofiilidest 
koosnev kammerkoor 
Unistus Lonnie Cline juha-
tusel. Paljud koori liikmed 
on juba Eestis käinud kuid 
oli ka neid kellel Juubeli-
laulupeost osavõtt esma-
kordne. Pildil marsivad 
Unistuse liikmed paraadil 
Kadrioru taustal. 
 
Unistus Chamber Choir in 
the Song Festival Parade 
in Tallinn, July 2019 

Kevadisel Balti peol tähistas oma 
sünnipäeva Leitmar Kesküla. Pildil 
koos poegade Arne (vasakul) ja 
Tarvoga (paremal). 
Leitmarit tunnustati ka Eesti Kultuuri-
ministeeriumi poolt panuse eest 
Portlandi eestlusse ja siinse sport-
liku tegevuse eestvedamisel.  
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P O RT L AN D I     S Õ NU MI D  

Portlandi eestlased tähistasid Eesti Vabariigi 101. aastapäeva 23. veebruaril 2019 Milwaukie  
Lutheran Church ruumides. Pildil on Unistuse, Tulehoidjate, Kandleansambli  ja Lasterühma liikmed, 

kes üritusel esinesid. 

P I L D I K R O O N I K A T   Ü R I T U S T E S T  

Oregon State University International Education Week  - Eesti lipp heisati taas OSU MU hoonesse 
18. novembril 2019. Pildil on Karmel, Daniel ja Meelis Teder, Mati Sööt, Janne Sepp, Irja Galvan, 

Kalev ja Anna-Liisa Sepp ning Robert Richardson 
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R Õ Õ M S A I D  J Õ U L U P Ü H I   
J A  H E A D  U U T  A A S T A T  

s o o v i b  k õ i k i d e l e  k a a s m a a l a s t e l e  
P o r t l a n d i  E e s t i  S e l t s  

Merry Christmas and A Happy New Year to al l  Estonians  
and their fr iends all over the world!  

PORTLANDI  EESTI  SELTSI 

J Õ U L U P I D U 

toimub laupäeval, 21. detsembril Läti Maja suures saalis. Peo alguses toimub jõululaat,  kust 
saab osta verivorste, musta leiba ja leivakõrvast ning maiustusi. Jõuluõhtu kavas on kand-
leansambli, lauluansambli ja lasterühma etteasted. 

Jõuluvana saabub kingitustega ning kõik lapsed esinevad luuletuse, muusikapala või mõne muu 

talendi näitamisega. Traditsioonilised eesti jõulutoidud valmistatakse PES perenaiste poolt. Suur tänu 

kõikidele, kes annetasid raha ja abistasid Jõulupeo läbiviimisel. 


