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“Tulehoidjad” esinevad Portland
Midsummer Festivalil
“Tulehoidjate” esinemine toimub laupäeval,
15. juunil 2013, kell 12:00 Oak Pargi põhjapoolsel
laval. Tantsijad võtavad osa ka Maypole paraadist
ja ühistantsudest kell 1:00 p.l.
Kell 1:45 p.l. esineb ansambel Hapsala lõunapoolsel laval, kus mängivad Liina ja Erik Teose.
Ootame kõiki eestlasi ja sõpru sellest suvisest
peost osa võtma.
“Tulehoidjad” Folkdancers perform at Midsummer
Festival. “Tulehoidjad” are scheduled to perform from
12:00-12:40 on the North stage at the Portland Midsummer Festival on June 15th at Oaks Park. Followed
by the Maypole parade and dances that start at 1:00
p.m. Hapsala is scheduled to perform from 1:45-2:45
p.m. on the South stage.
Please come and celebrate traditions that we
share with Scandinavians.
“Tulehoidjad”

Eesti Meestelaulu Seltsi
Meeskoori kontsert
Eesti Meestelaulu Seltsi Meeskoor esineb Portlandis kontserdiga kolmapäeval, 26. juunil 2013,
kell 7:00 p.m. Milwaukie Lutheri kirikus (3810 S.E.
Lake Rd, Milwaukie, OR) – aeg ja koht on
muutunud.
Meestelaulu Seltsi Meeskoor on ringreisil Vancouverist San Franciscosse, kus nad on kutsutud
esinema Lääneranniku Eesti Päevadel ja ESTO-l.
Meestelaulu Selts koondab paljusid koore ja nii
on ka meid külastavas kooris mehi üle kogu Eesti

Meestelaulu Seltsi koor esineb igal aastal Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul lipu heiskamisel Pika Hermani torni alates Eesti taasiseseisvumisest. Selts on võtnud oma hoole alla ka
palju poistekoore üle kogu Eestimaa, et tagada
Eesti laulutraditsioonide jätkumist.
Meil Portlandis on hea meel, et jätkuks Veljo Tormise, Hirvo Surva ja Revalia hiljutistele külaskäikudele saame kuulda ka Eesti Meestelaulu Seltsi kõrgel
tasemel laulu. Portlandis esitavad nad laiaulatusliku
repertuaari Eesti traditsionaalsetest koorilauludest kui
ka valiku Lääneranniku Päevade kavast.
Tulge taas kuulama mehist Eesti laulu !
Portlandi Eesti Selts.

Portlandi eestlaste suvepäev
Teatame, et Portlandi Eesti Seltsi ja Koguduse
suvepäev toimub pühapäeval, 4. augustil 2013
kell 11:00 e.l. JACKIE HUSEN pargis NW Portlandis aadressil 10955 NW Reeves St. , Portland,
OR.
See park on värskelt uuendatud Tualatin Hills
Park & Recreation District poolt. Kohale jõudmiseks
sõitke mööda Cedar Hill Blvd. põhja poole kiirtee 26
alt läbi. Peale Cornell Rd. ristmikust üle sõitmist laskute mäest alla. Keerake järgmisest tänavast paremale (see on NW Reeves St.)
See park on peaaegu sama suur kui eelnevatel
aastatel kasutatud Camp Rivendale, kuid majanduslikult palju jõukohasem. Me peame küll jagama pargi
ala teiste inimestega aga meile on reserveeritud katusealune jumalateenistuseks, toidu serveerimiseks
ning söömiseks kuni kella 2:00 p.l. Soovi korral
tooge kaasa tekk või istumiseks matkatoole.
Portlandi Eesti Selts.
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KIRIKLIKKE
EELK PORTLANDI KOGUDUSE

JUMALATEENISTUSED

Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland
Abipraost Hendrik Laur • Diakon Kalle Merilo
Pühap. 2. juunil 2013; kell 11:00 e.l.
NELIPÜHI JA KÜÜDITAMISE AASTAPÄEVA
JUMALATEENISTUS ARMULAUAGA
Lauluraamatud. Armulaud. Kohvilaud.
Pühap. 7. juulil 2013; kell 11:00 e.l.
KIRGASTAMISPÜHA JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Kohvilaud.
Pühap. 4. augustil 2013; kell 11:00 e.l.
VABAÕHU JUMALATEENISTUS
OREGONI EESTLASTE SUVEPÄEVAL
JACKIE HUSENI PARGIS
Laululehed. Kohvilaud.
Pühap. 6. oktoobril 2013; kell 11:00 e.l.
LÕIKUSPÜHA JA KOGUDUSE
AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Ettekanded. Kohvilaud
.
Koguduse õpetaja:

Koguduse esimees:

Abipraost Hendrik Laur
4111 Gull Harbor Rd. NE
Olympia, WA 98506

Helmuth Kalmann
8159 S.W. 85th Ave.
Portland, OR 97223

Tel.: 360-352-2371

Tel.: 503-244-9083

Koguduse abiõpetaja:

Koguduse laekur:

Diakon Kalle Merilo
2611 Glenhaven Rd.
Lake Oswego, OR 97034

Anne Eby
Rd.
5775 SW Homesteader
Wilsonville, OR 97070

Tel.: 503-260-4739

Tel.: 503-638-0233

Kirikuvanem:
Helve Kalmann
2611 Glenhaven Rd.
Lake Oswego, OR 97034
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TEATEID
Püha Vaimu väljavalamine

Tänapäeva inimene tunneb end sageli üksikuna
selles maailmas. Inimsuhted on keerulised, perekonnad purunevad ja tihti ei suuda inimhing leida
endale elu mõtet ja sihti. Nelipühade eel olid
jüngrid samalaadses olukorras. Jeesus, kes oli
olnud kogu aeg nende kõrval, oli võetud taevasse. Nende jüngristaatus ei olnud paljude silmis
enam austust väärt. Hirm ja üksindus oli nende
südames.
Jumalal oli aga vastus jüngrite üksindustundele: ta saatis Püha Vaimu neile lohutajaks, aitajaks ja kaitsjaks. Nelipühal toimus Jeruusalemmas midagi erilist. Jüngrid ja kogunenud rahvahulk mõistsid võõraid keeli ja said aru, mida neile
öelda sooviti. Jumal oli korraga nii lähedal. Sündmus päädis kolme tuhande inimese usulise pöördumise, meeleparanduse ja ristimisega. Alguse
sai kristliku kiriku ajastu.
Nelipüha sündmused õpetavad meile, et just
siis, kui oleme oma eluga ummikusse jooksnud
ja kui meil on kartusi ja hirme, tunneb Jumal ja
lahendab olukorra. Jüngrid mõistsid, et Kristuse
taevasse minemine oli kõige eelneva kroon, ja
Püha Vaim oli nende juures ja nende südames.
Arguse asemele tuli julgus, kahtluse asemele
usuveendumus. Muutus oli nii suur, et jüngrid
olid usu nimel valmis oma elustki loobuma. Selline omakasupüüdmatu käitumine oli parim tunnistus usust ja kristlaste hulk kasvas.
Meie vajame oma probleemides Jumala
Vaimu ja kui tuleb Püha Vaim, siis tuleb muutus
ja uus elu.
Kaido Soom – Eesti Kirik.

EESTPALVE
Püha Jumal, me täname Sind, et oled oma
Kiriku siia maailma rajanud selleks, et näidata
meile eluteed. Sa oled saatnud Püha Vaimu,
et meil oleks kindlus ja veendumus. Läkita
meile ja meie kirikule oma Püha Vaim, et võiksime kogeda Sinu lähedust ja teha eluteel
õigeid valikuid. Aamen.
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PALVE
Emadepäevaks - 2013
Nagu lauluviis mis kaugelt hajuv
puudutab veel mõnikord su meelt,
mälestus, mis unustusse vajuv,
lapsepõlve muinasmaade teelt.
Kamber oli hämar, oli rõske.
Õues hulus sügisene tuul.
Ema käsi paitas lapse põske
vaikses palves sosistas ta huul:
“Armas Jumal, äsja alles andsid,
väetikese, ära võta veel.
Sinu palge ette ma ta kandsin.
Aita teda. Hoia õigel teel.
Ta on ivakene minu ihust.
Temas elab Sinu Hing ja Vaim.
Anna ise, et sest väiksest vihust
kasvada võiks suur ja tugev taim !”
Vaikis tuul ja valgemaks läks tuba.
Rahulikumaks jäi kätkis siplev jalg.
Ema käte vahel taheneski juba,
silmapisaratest niiske palg.
Lapsukene jättis haigevoodi.
Kadus palaviku rüüstav silt.
Ema südamesse jälle loodi
igavese elu tõotuspilt
Leitmar Kesküla.

SÕNUMID

Laulukoori harjutused
Laulukoori juhi Kati Tamm’e teatel toimuvad
laulukoori harjutused Läti Majas järgmiselt:
Pühapäeval, 2. juunil 2013, kell 12:30
Pühapäeval, 16. juunil 2013, kell 2:30

Howard Vollum 100 a.
Suurtööstus Tektronix’i asutaja ja omanik Howard
Vollum’i järeltulijad tähistavad 31. mail tema 100ndat sünnipäeva. Sel puhul toimub sünnipäeva tähistamine reede, 31. mail kell 3:00-5:00 p.l. Donald P.
Shiley School of Engineering at the University of
Portland. Tektronix oli väga populaarne töökoht ka
eestlastele. Viimaste arv ulatus 1960-70 aastatel ligi
paari kümnele. Nüüd on jäänud sinna paar eestlasest
insenäri.
Avaldan allpool mõningaid andmeid Howard Vollumi kohta nagu need olid äratoodud ajalehes The Oregonian:
Life: Born May 31 1913 in Portland. Died Feb. 5,
1986 at age of 72.
Family: Married; five sons. His wife, the philanthropist Jean Vollom, died in 2007.
Education: University of Portland (then known as
Columbia University). 1931-33; Reed Collage, 193436.
Tektronix: Cofounded the company in 1946 with
Jack Murdock and served as Tek’s president from
then until 1971. Vollom was chairman from 1971 to
1984; he served as vice chairman until his death.
Allakirjutanu tõõtas Tektronix’is kuni pensionile minekuni 1984 a. 30 aastat.
Helmuth Kalmann.

Vaade EELK Portlandi Koguduse täiskogu koosolekule 5. mail 2013.

PORTLANDI
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EELK TÄNAB

Koguduse täiskogu koosolek

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tunnustas oma
tublisid töötegijaid ja kaastöölisi tänujumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Nelipühal, 19. mail 2013.

toimus pühapäeval, 5. mail 2013 otseselt pärast
jumalateenistust Läti Kiriku kõrvalruumis. Seal oli
korraldatud ka korrapärane kohvilaud.
Täiskogu koosolekut juhatas Koguduse esimees
Helmuth Kalmann, esitades koosoleku päevakorra
alusel ka üksikasjalised ülevaated Koguduse 2012 a.
tegevuse kohta kui ka majanduse aruande. Samuti ta
esitas Koguduse 2013 a. tegevuse kava ja eelarve.
Täiskogu kinnitas esitatud aruanded.
Valimise osas koosoleku juhataja saab nõusoleku
kõikidelt nõukogu liikmeilt järgmisel aastal edasi
kandma omale võetud ülesandeid. Ainult naistoimkonna esindaja Meralda Talviste teatab, et tervislikel
põhjustel ei ole ta võimeline oma ülesandeid täitma.
See tekitab mitmeid sõnavõtte ja selle lahenduse
otsustamine toimub hiljem.
Kohalalgatatud küsimuste osas õp. Hendrik Laur
annab kritiseeriva ülevaate uue Välis-eesti Koguduse
ühendamise ettevõttest, et moodustada uus piiskopkond, millise juhiks oleks piiskopi tiitliga praost
Thomas Vaga.

EELK aukirja sai ka abipraost Hendrik Laur kui
USA Chicago Praostkonna abipraost. Viimane on
ka EELK Portlandi Koguduse hooldaja õpetaja.
Õnnitleme abipraost Hendrik Laur’i teenitud tunnustuse eest.
Helmuth Kalmann – Portlandi Koguduse esimees.

SURNUD
Võtsime kurvastusega teatavaks, et endine
Portlandi eesti ühiskonna liige, Jüri Kauk (sündinud 24. jaan. 1923) lahkus meie hulgast 5. mail
2013 a. Venturas, Kalifornias.
Meie kaastunne teda leinama jäänud naisele
Lya’le.

Helmuth Kalmann – Koosoleku juhataja.

EELK PORTLANDI KOGUDUSE NÕUKOGU
Ees: Meralda Talviste, Helmuth Kalmann, õp. Hendrik Laur, diakon Kalle
Merilo, Helve Kalmann.
Taga: Anne Eby, Helle Baker, From Orav, Silvi Kalmann, Leitmar Kesküla.
Pildilt puudub nõukogu liige Mati Vaga.
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ÜHISKONDLIKKE
SOOVIME ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS !

Mais

Juunis

1. Piret Tammik
4. Harda Wilton
4. Ilmar Sööt
7. Piret Osborne
5. Anna Alver
8. Heleene Tammekivi
7. Linda Narits-Aare
10. Paul Narits
8. Tarmo Pajutee
11. Adam Paris 30
10. Leena Kiesel
13. Jean-Claude Paris
12. Erik Maurer 25
14. Ingrid Saul
13. Ingmar Saul
18. Erik Teose
13. Ivar Saul
25. Helle Merilo-Baker
13. Ilme Vaher
28. Kayleigh Berwick
13. Tony Kasparek
14. Peet-Mati Sööt
19. Anna-Liisa Sepp 15
22. Bob Schumacher
24. James Workman
25. Bob Johnston
28. Tiiu Mägi
31. Kaili Kasparek

Kanada astronaut naasis Maale
Esmaspäeval, 13. mail jõudsid kolm rahvusvahelise meeskonna astronauti, kelle hulgas ka 144
päeva kosmosejaamas veetnud kanadalane Kevin
Chris Hadfield, rahvusvahelisest kosmosejaamast (ISS) õnnelikult Maale.
Temaga koos maandusid
edukalt ameeriklane Tom
Marshburn ning venelane
Roman Romanenko Sojuzi
kapsliga Kasahstani stepis.
ISS-is töötab edasi kolmeliikmeline meeskond, kuhu
kuuluvad vnelased Pavel
Vinogradov, Aleksander
Misurkin ning ameeriklane
Chris Cassidy – nemad
viibivad seal septembrini.
Mai lõpus saadetakse
sinna veel üks kolmeliikmeline meeskond.
( ERR / EE )

TEATEID
EELK Välis – Eesti Piiskopkonna
Konsistooriumi pressiteade

Los Angelese õpetaja Jüri Pallo vabastati
ametist tema omal soovil.
Vastavalt õp. Jüri Pallo poolt peapiiskop Andres
Põder’ile esitatud avaldusele vabastas EELK Välis –
Eesti Piiskopkonna Konsistoorium õpetaja Jüri Pallo
EELK Los Angelese õpetaja ametikohustustest ja esitab ta peapiiskopile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
vikaarvaimulikuks kinnitamiseks.
Konsistooriumi otsusest tulenevalt on EELK Los
Angelese koguduse õpetaja ametikoht kuulutatud vakantseks alates 15. maist 2013 ning kogudus peab
asuma endale uut vaimulikku otsima.
Õp. Jüri Pallo asub ilmselt lähiajal EELK vikaarvaimuliku ülesannete täitmisele vastavalt EELK peapiiskop Andres Põder’ilt saadavatele korraldustele.
Pressiteate edastas Konsistooriumi peasekretär
Mart Salumäe – e-post:mart.salumae@eelk.ee
( EE )

Uus dokumentaalfilm Jeruusalemmas
elavast Eesti nunnast
Neljapäeval, 9. mail esilinastus Heilika Pikkovi
täispikk loovdokumentaal “Õlimäe õied”. Film
võeti üles kahe aasta vältel Õlimäe Issanda Taeva
minemise kloostris Jeruusalemmas ning räägib
tundliku loo 82-aastasest Eesti nunnast ema
Ksenjast.
Üle 20 aasta kloostris elanud ema Ksenja on nunnade hierarhias jõudnud eelviimasele astmele. On
jäänud vaid üks samm – suur skeema, minek lõplikku
vaikusesse. Kuid enne veel on talle antud luba viimast korda ära rääkida oma elu lugu.
Dokumentaalfilmi “Õlimäe õied” autor ja rezissöör
on Heilika Pikkov, produtsent Ülo Pikkov ning tootjafirma Silmviburlane. Originaalmuusika on filmile loonud helilooja Sven Grünberg.
Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Sihtasutus ja
Eesti Kultuurkapital.
Filmi treiler: https://vimeo.com/64537166.
Lisainfo: http://efsa.ee/index.php?article-id
=1331&page=30&action=article.
(EE)

TEGEVUSKROONIKAT
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Läti Maja puhastamise talgud

Õpetaja Mihkel Kuke külaskäik

Laupäeval, 11. mail 2013 viisid lätlased läbi iga
aastase Läti Maja ümbruse puhastamise talgud.
Sellest oli kutsutud ka kohaliku eestlaspere osavõttu,
kuna Läti Maja ja kirik leiab pidevat kasutamist eestlaste poolt soodustatud kujul. Sellele kutsele reageeris oma osavõtuga umbes tosin eesti ühiskonna esindajat. Kokku võttis talgust osa umbes 38 tööhuvilist
mees- ja naiskonna esindajat, kes oskuslikult puhastasid Läti Maja paari aakrilise maa-ala, ja täitsid saepuruga vajalikud alad, et takistada umbrohu liig jõudsat juurdekasvu.

Teatavasti asus Rapla koguduse õpetaja Mihkel
Kukk möödunud aasta lõpupoolikul Vancouver, B.C.s
asuva eesti Peetri koguduse õpetajaks kuueks kuuks.
Nüüd mai kuu keskpaiku tekkis tal huvi Portlandi ja
selle ümbruse ja eriti rannikuga tutvumiseks. Ta astus kontakti PES esimehe Kalev Sepa’ga, kes koos
oma naise Janne’ga korraldas tema ja ta naise vastuvõtu, majutamise ja tutvumis ringsõidud.

Pikakasvulise rohu lõikamine ja kõrgete puuokste
lõikamine andis pidevat tegevust pikemaks ajaks
mitmele talgulisele. Tööpäeva lõpuks oli suur
kontainer täidetud prügikoormaga.
Tragid läti perenaised üllatasid talgulisi pärastlõunase maitsva söögilauaga suures saalis, väärides
kõikide kiituse ja tänu.

Tänu ja kiitus loojatele !
Möödunud emadepäeva jumalateenistuse kavas oli
kirikulistel suurepärane võimalus nautida me noore
kirikuvanema Helve Kalmann’i poolt ettekantud deklamatsiooni “Palve”. Selle oli hiljuti loonud Portlandi
eesti ühiskonnale tuntud poeet Leitmar Kesküla.
Viimane on aastate jooksul kohapeal loonud kümneid
kütkestavaid luuletusi. Loodame, et tal võimaldub
oma looming lähemas tulevikus ühte trükisesse koondada ! Luuletus “Palve” on lisatud teatelehes.

Deklamaator Helve K. ja poeet Leitmar K.

Külalise austamiseks korraldati neile vastuvõtt diakon Kalle Merilo kodus. Nagu selgus oli koosviibimisest osavõttev Helmuth Kalmann kohanud õp. Kukke
juba 20 aastat tagasi, mil viimane Rapla koguduse
õpetajana oli kutsutud 1992 a. suvel Keava’sse
Helmuth’i õe Linda matusetalitusele. See jatkus hiljem ka Rapla kirikus ja surnuaias kus asub Kalmann’I
perekonna matusepaik.
Helmuth sai teate õe Linda surmast viibides New
Yorgis. Tal õnnestus saada kiires korras lennupilet
Saksamaa kaudu Tallinna ja sai osaliseks oma õe
viimasele teekonnale saatmise korraldamisel.
Külalised alustasid autosõitu Vancouver B.C. suunas piki Oregoni rannaäärseid maanteid. Maikuu
lõpul lõpeb nende välisõpetaja kokkulepe ja nad alustavad tagasisõitu Rapla suunas Eestisse.
Nagu külalised veidi hiljem kiir-kirja teel Vancouverist teatasid, jõudsid nad paari päeva autosõidu
järele koju.

Õpetaja Mihkel Kukk koos Helmuth Kalmann’iga
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PILDIKROONIKAT MEIE TEGEVUSEST

Kauaaegne Portland State University õppejõud DR. TOOMAS PALM esines aprillis õpetusliku loenguga Eesti kohta PSU Cramer Hall’is. Dr. Palm oli majandusteaduse õppejõuks
PSU-s üle 30 aasta. Ta oli ka nõuandjaks E.V. valitsusele “Singing Revolutioni” ajastul .

Portlandi rahvatantsijad “Tulehoidjad” esinemas hoogsalt Eesti Vabariigi 95-nda
aastapäeva tähistamisel 16. veebruaril 2013 Läti Maja suures saalis.

MITMESUGUSED
Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoor
külastab Ameerika läänerannikut
Head rahvuskaaslased Portlandis !
Mul on heameel Teid kodueestlaste nimel
tänada aastakümnete jooksul pakutud abi ja toetuse eest paljude Eesti kultuurikollektiivide vastuvõtmisel ja kontsertide korraldamisel. See on
andnud paljudele Eesti kooridele ja erinevatele
kultuurigruppidele võimaluse tutvustada meie
rahvuskultuuri USA läänerannikul. Meil on olnud
rõõm Teile esineda ja nautida ühiseid koosolemisi. Olen olnud paljde kjoorireiside korraldajaks
väliseestlaste juurde üle maailma.
Ühtlasi korraldasin Eesti Poistekoori ajaloolise reisi 1988. aasta Melbourne’i ESTO-le.
Neid reise meenutatakse lauljate hulgas erilise
tänutundega tänaseni, sest pääsemine “raudse
eesriide” tagant vabasse maailma andis kodueestlastele palju jõudu ja meelekindlust Eesti
Vabariigi taastamisel. Meil on olnud heameel
võõrustada mitmel korral Portlandi koore Tallinnas toimunud laulu- ja tantsupeol ning ootame
Teid osalema ka 2014. aasta laulupeol.
Taasiseseisvunud Eestis on isamaaliste
traditsioonide taastamisel ja hoidmisel olulist rolli
etendanud Eesti Meestelaulu Seltsi tegevus, kelle liikmete vaimsus, aatelisus ja isamaalisus on
aidanud hoida Eesti rahva ja kultuuri põhiväärtusi.
Eesti Meestelaulu Selts (EMLS) loodi
1989. aastal. Tema liikmeteks on 34 meeskoori
ja 60 poistekoori, ühtekokku rohkem kui 2700
lauljaga. Heameel on tõdeda, et Eesti mees- ja
poistekoorid on oma arengus täna tõusuteel.
Seda näitasid ka möödunud suvel Eesti Meestelaulu Seltsi poolt juunis Tartus ja Lõuna-Eestis
korraldatud Põhja- ja Baltimaade meestelaulu
päevad, kus osales lisaks 2700-le Eesti poiste- ja
meeskooride lauljale 1800 välismeeskooride lauljat, kokku 145 koori.
Eesti Meestelaulu Seltsi laulumehed on
saanud kutse osaleda 2013. aasta suvel San
Franciscos toimuvatel Lääneranniku Eesti
Päevadel ja ESTO-l 2013. Võtsime selle kutse
tänuga vastu. Kuna ühe meeskoori baasil on
suurte reisikulude tõttu head laulvat meeskoori
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keerullne kokku saada, pöördusime kõigi meie
tegutsevate meeskooride lauljate poole ettepanekuga sellel ajaloolisel sündmusel osaleda.
Tänaseks oleme loonud Eesti Meestelaulu Seltsi
meeskooride lauljatest 30-liikmelise üle-eestilise
meeskoori, mille dirigentideks on Jüri Rent ja
Siim Selis. Kuna me juba nii pika reisi otsustasime ette võtta, siis külastame enne ESTOt
ka Vancouverit ja Portlandi. Pikaajalise kogemusega laulumeestel on suur au külastada 25.-27.
juunini Portlandi ja esineda 26. juuni õhtul iseseisva kontserdiga The First United Methodist
Church’is. Olete kõik oodatud oma perede ja
sõpradega nautima Eesti meeste laulu ! Loodan,
et aitame oma külaskäiguga Portlandi pakkuda
Teile emotsioone ja mälestusi kodu-Eesti heast
meestelaulust.
Peatse kohtumiseni !
Arvi Karotam - Eesti Meestelaulu Seltsi
Juhatuse esimees.

Üleskutse ühisabiks
Septembri algul toimub meie Välis-Eesti Piiskopkonna Konsistooiumi koosolek koos meie
EELK Konsistooriumiga Tallinnas, Eestis. See on
esimene kord kus midagi sarnast on juhtunud.
Õpetaja Hendrik Laur’ile tuli kutse osavõtma sellest koosolekust.
Meie Portlandi, Seattle’i ja San Francisco kogu
dustele on see haruldane võimalus olla isiklikult
esindatud EELK Konsistooriumi koosolekul ja
teada anda, et ka meie kodumaalt kaugel kogudustes elab Kristuse vaimsus kus eestlastel on
ikka veel võimalus jumalateenistustele tulla kus
on kuulda emakeelt.
Selline reis on õpetaja Laur’ile küllaltki kallis
ettevõte ja ka meie kogudusel ei ole võimalik kõik
reisukulud katta. Seepärast pöördun ma oma eest
lasist pererahva poole, otsides rahalist toetust
mainitud reisikulude katteks. Palun võtke seda
palvet hingesse ja toetage seda sideloomist !
Toetusi võib saata EELK Portlandi Koguduse
nimele esimehe aadressil lähemas tulevikus:
Helmuth Kalmann; 8159 S.W. 85th Ave.; Portland,
OR 97223.
Tänades, Kalle Merilo.

Koguduse abiõpetaja.
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Eesti esimene sateliit
edukalt orbiidil
Halva ilma tõttu edasi lükatud Eesti esimene sateliit on lõpuks edukalt orbiidil. ESTCube-1 alustas
teisipäeva, 7. mai hommikul Prantsuse Guajaanas
asuvalt Kourou kosmodroomilt rakett Vega pardal
teekonda kosmosesse, jõudis orbiidile ning edastab signaale. ESTCube-1 töötab täielikult.
ESTCub-1 kaasreisijad Vega lennul olid Euroopa
kaugseiresateliit Proba-V ja Vietnami esimene kaugseiresateliit VNREDSat-1A. ESTCube-1 jõudis oma
ettenähtud orbiidile sateliitidest kolmandana varahommikul kell 7.06. Sateliit lendab nüüd kiirusega
7,46 kilomeetrit sekundis keskmiselt 650 km kõrgusel
maapinnast. Sateliidi peamiseks ülesandeks on testida Soomes välja töötatud päikesepurje.
ESTCube-1 kontrollsignaali on kõigil raadioamatööridel võimalik vastu võtta sagedusel 437,250 MHz.
Eesti saamist 41. kosmoseriigiks sai otseülekandena
jälgida veebilehelt Arianspace.tv
Tartu observatooriumi vanemteadur ja Tartu ülikooli
dotsent Mart Noorma, kes on projekti üks juhte, ütles
sateliidi starti jälgides, et tal on uhke tunne. “Kui vaadata kõiki neid tudengeid siin, kes oma viie aasta
kätetööd jälgivad, siis ma olen väga uhke. Nad tegid
selle ära !”
( ERR / EE )

Eesti ajaloomuuseumisse oodatakse
materjali Balti keti kohta
Eeloleva aasta augustis möödub 25 aastat Balti
keti toimumisest ja selle sündmuse väärikaks tähistamiseks on Eesti ajaloomuuseum kutsunud
kõiki osalema Balti ketiga seonduva materjali
kogumistöös. Selleks palub muuseum 23. augustil 1989 toimunud Balti ketis osalenutel meenutada seda ühist ettevõtmist ja saata neile sellega
seonduvaid esemeid jmt.
Oodatud on foto- ja videomaterjal, mälestused,
plakatid ning kõik, mis on otseselt või kaudsemalt
seotud Balti keti üritusega. “Huvipakkuv võib olla ka
näiteks rõivaese, mida ketis olles kanti,” tõi muuseum
näiteks. Balti ketiga seotud materjali osas palutakse
ühendust võtta Eesti ajaloomuuseumi teadusdirektori
Tõnis Liibekiga või saata / tuua esemed Eesti ajaloomuuseumisse (Pirita tee 56, 10127 Tallinn, tööpàevadel kl. 10-17). Kogumisaktsioon kestab käesoleva
aasta lõpuni.
( ERR / EE)

100 aastat tagasi Viinis
Elle Puusaag

BBC ajakirjanik Andy Walker tegi hiljuti huvitava
tähelepaneku. Aastal 1913 elasid Viinis Adolf
Hitler, Lev (Leon) Trotski, Josip Broz Tito,
Sigmund Freud ja Jossif Stalin. Tõsi, viimane saabus Viini kreekapärase valenime all, omades
passi Stavros Papadopoulose nimele. Kuid ega
juudi rahvusest Trotskigi oma sünninime – Leiba
Bronshtein – kandnud. Nad olid saatusekaaslased, mõlemad põgenenud Venemaalt.
Kõigil ülalmainitud meestel oli 20. sajandil kaudne
või otsene, ent ometi märkimisväärne roll paljude rahvaste käekäigu kujundamisel. Walker kirjutab Stalini
ja Trotski 2013. a. jaanuarikuisest kohtumisest viimase isiklike mälestuste põhjal. Trotskile ei meeldinud
Stalini välimus, käitumine ega ta kalgid silmad. Stalin
veetis Viinis ühe kuu, kus ta lisaks kohtumistele
Trotskiga tegi seal koostööd teisegi hilisema punarevolutsionääri Nikolai Buhhariniga.
Neuroloog Sigmund Freud tuli juba lapsena Viini ja
lahkus sealt pärast Austria annekteerimist natside
poolt. Ehkki mitmed Freudi tõekspidamised on jäänud siiani vaieldavateks, on tema tööd avaldanud
suurt mõju kirjandusele, filosoofiale ning inimkonna
kultuurile üldiselt.
II maailmasõja järgne Jugoslaavia diktaator Josip
Broz Tito töötas 1913. a. Viinis Daimleri autotehases,
misjärel ta ühines Austria-Ungari armeega.
Adolf Hitler oli 1913. a. 24-aastane, tema unistuseks oli õppida kuulsas Viini Kaunite Kunstide Akadeemias, kuhu ta aga ei pääsenud. Hitler on öelnud,
et Viinis elatud aastad (1909-1913) olid ta elus kõige
ebaõnnetunumad, kuid neid võib samas lugeda ka
tema kõige tähtsamateks iseloomu ja vaadete kujunemise aastateks.
Viini peeti 1913. a. Euroopa parimaks peidu- ja
pelguigaks. Austria-Ungari impeeriumisse kuulus 15
erinevat rahvust, kokku ca 50 miljonit elanikku

Gruusia otsustas osaleda
järgmisel aastal Sotsis toimuvatel taliolümpia
mängudel. Gruusia Olümpiakomitee tegi selle
otsuse ühehäälselt.
Reutersi teatel on Venemaa ja Gruusia vahelised
suhted olnud pärast 2008. a. relvakonflikti ülimalt pingelised ja mõnda aega oli õhus võimalus, et Gruusia
boikoteerib järgmise aasta OM-i.
Nüüd teatas osavõtust Gruusia Olümpiakomitee
president Leri Khabelov.
( PM / EE )

PORTLANDI

Estonia in the lead to win 2020
renewable energy race
Estonian World in Technology, May 2013
Estonia is on track to become the first nation to
meet the EU’s target of providing 20% of its final
energy use from renewable sources, according to
new Eurostat figures released on 26. April.
Across the continent, energies such as wind, solar
and biomass contributed 13% of Europe’s total
energy consumption in 2011, up 0.9% on the
previous year. The highest shares of renewables
were found in Sweden, Latvia, Finland and Austria
but the EU has set countries different individual goals
according to their circumstances, and only Estonia
exceeded theirs.
“It is always nice to be among the leaders,” said the
Estonian Liberal MEK Kristiina Ojuland. “But Ithink
that we were able to achieve this because of a very
clear governmental policy and commitment to investments in the sector. Also the Estonian people are
mentally very open to renewable energy,” she added.
“Being a small country it is easier to get something
done when there is a political will.”
Since 2011, Estonia’s share of renewable energy
has risen by two percentage points and currently
stands at 14.9% of total consumption, according to
the Tallinn-based grid operator Elering AS. This was
largely down to increased biomass production, which
has been criticised for its potential to increase carbon
emissions. But wind output also rose by 23% due to
three new wind parks.
As the debate over 2030 renewable targets heats
up, the European Wind Energy Association (EWEA)
said that forward planning through binding obligations
was needed if the momentum was to be sustained.
“We need a legally binding target for 2030 to be sure
that the 2020 target can be met because without
such a goal, the European Commission has learned
that annual investment will slump from 6% to 1%,”
said Peter Sennekamp, a spokesman for EWEA.
Wind power currently makes up around 7% of
power in Europe’s electricity sector, but that share
will need to double to 14% by 2020, if EU countries’
National Renewable Energy Action Plans are to be
met. That in turn will require the installation of 13GW
of new capacity every year between now and the
decade’s end.
Renewables laggards, according to the latest Eurostat figures include Luxembourg, Malta, Netherlands
and the United Kingdom.
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International study claims Estonia
Is a good country to be a mother
Postimees, Baltic News Service
It’s the International Children’s Fund rating by
which Estonia ranks high in the annual Mothers’
Index in the period to Mother’s Day. But it placed
four rungs higher three years ago.
The Mothers’ Index rankings are determined by
five indicators on education, income, women’s political representation and the chances a mother and her
baby will survive.
This year’s index ranks Finland, Sweden, Norway,
Iceland and the Netherlands as the best places in the
world to be a mother.
Estonia was ranked 21st out of 176 countries
surveyed, below Ireland and ahead of Canada. Of
neighboring countries Latvis placed 38th, Lithuania
26th and Russia 59th.
Being a mother is the toughest in Sierra Leone,
Somalia and Democratic Republic of Congo, the
survey found. In 2010 Estonia was 7th.

Space country Estonia: satellite
ESTCube-1 was launched to orbit
Baltic Review, May 2013
On 7 May at 7.06, Estonia took a huge step in
designing its space history when Estonia’s first
satellite ESTCube-1 was launched into orbit
aboard an European carrier rocket Vega. ESTCube-1 is now flying with a speed of 7.46 km per
second at the distance of averagely 650 km from
the ground. The satellite has been successfully
activated and sends a Morse code radio signal at
predetermined frequency 437.250 MHz, which
starts with call signal ES5E/S. The first signal was
received by a radio amateur from Ruzaevka city,
Mordovia Republic.
“Thanks to talented young specialists, Estonian
space science has taken a huge step forward. I am
absolutely certain that Estonia has a possibility to
successfully contribute to the space discoveries of
the mankind.” Said Dr. Anu Reinart, the Director of
Tartu Observatory, who was also observing the start
of the satellite and Estonia becoming a space country. Our ESTCube-1 got a great applause from the
space specialists when separating from the carrier.
( EE )
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INTRODUCING OUR HOME COUNTRY - E S T O N I A
Historical facts about Estonia

Where is Estonia located ?
Estonia is located South of Finland, North of Latvia,
West of Russia and East of Sweden, Estonia is the
most northerly and the smallest of the Baltic states. In
area (17,400 sq mi / 45,215 sq km), Estonia is larger
than Denmark, Switzerland, Netherlands or Belgium,
or roughly the size of Vermont and New Hampshire
together. Its population is approximately 1.6 million.
Over 1,500 offshore islands make up 9.2 percent of
Estonia’s total territory. The two largest islands, Saaremaa and Hiiumaa, are relatively densely inhabited
and connected to the mainland via regular ferry and
airline traffic. Estonia’s border with Russia in the
East runs along Lake Peipsi, one of the largest lakes
in Europe. Estonia is only 30 minutes by plane from
Finland, 1 hour from Sweden, two hours from
Germany and three hours from England. By car, the
capital, Tallinn, is less than 5 hours from St. Petersburg in Russia.
The time difference between Estonia and the East
Coast of the United States is 7 hours. A northern
country, Estonia has short days in December (about
7 hours of daylight) and long days in June (about 20
hours of daylight). Administratively, Estonia is divided
into 15 counties. The counties, in turn, are divided
into about 190 parishes. There are about 40 towns in
Estonia in addition to numerous smaller villages.

Who are Estonians ?
The first Estonians reached the shores of the Baltic
Sea from the East around 3,000 B.C. During the millennia that followed they assimilated with the local indigenous people, as well as with some later arrivals
from among the predecessors of the Baltic, North
Germanic and West-Slavonic people. Linguistically
Estonian is closely related to Finnish, and more distantly to Hungarian. During the 10th – 11th Centuries,
the local tribes developed into a more or less unified
nation. The name “Estonians” came into use in the
19th Century along with the National Awakening and
the consolidation of the Estonians as a modern European nation.
The Estonians were christianized by German Crusaders at the beginning of the 13th Century, a process by and large completed by 1230 A.D. In the
centuries that followed, other foreign invaders Danes, Poles, Swedes and Russians came and went,
but the Estonian people survived and preserved their
language and their cultural heritage.

1030

Tartu is mentioned for the first time in written
records.
1154 Tallinn is mentioned for the first time in
written records.
1219 Danes conquer Northern Estonia with Tallinn.
1265 The construction of the Tallinn Town Wall
is begun.
1280 Tallinn becomes a member of Hanseatic
League.
1346 Denmark sells Northern Estonia to the
German Order.
1422 Tallinn Town Council Pharmacy is first
chronicled.
1523 - 1526 Reformation in Estonia.
1535 First book in Estonian is published.
1558 - 1583 Livonian War (war of Russia against
Denmark, Poland and Sweden for access to
the Baltic Sea).
1561 Sweden takes over Northern Estonia.
1632 Academia Gustaviana is founded (Tartu Univ.)
1700 – 1721 Great Northern War between Russia
and Sweden for the Baltic Countries.
1710 Russia annexes Estonia.
1739 The Bible is translated into Estonian.
1857 The Estonian epic “Kalevipoeg” is published.
1869 The first Song Festival is held in Tartu.
1870 Tallinn – St. Petersburg railway is opened.
Feb. 24, 1918 Estonia proclaims independence.
Feb. 2, 1920 Estonia & Soviet Russia sign the Tartu
Peace Treaty.
1940, 1944 Soviet Union occupies Estonia
1941 – 1944 German occupation.
1941, 1949 The Soviet regime deports tens of thousands of Estonians to Siberia.
1989

The national flag is again hoisted to the
Tall Hermann Tower.

Aug. 20, 1991 Estonia reestablishes independence.
Sept. 17, 1991 Estonia joins United Nations.
June 20, 1992 Estonia introduces its own currency –
the Kroon.
Sept. 20, 1992 After a 50-year interval Estonians
elect their president and Parliament at free
elections.

