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SUURIM AARE ON TAEVARIIK
Tänane pühapäev toob meile ette rikkuse ja vaesuse
teema. Või veel täpsemalt öeldes – küsimuse sellest, mis
on tark ja mis mitte. Tark inimene leiab põllu, millesse on
maetud aare, ta ostab selle põllu kiirelt enesele, sest teab
tema tegelikku väärtust. Selles pole midagi halba ega
taunitavat, kui inimene rikkust oluliseks peab. Vastupidi,
Jeesus oma tähendamissõnades lausa kiidab inimest, kes
oskab hinnata väärtuslikku ja seda endale püüelda. Suurim
aare meie jaoks on aga taevariik ja küsimus on, millist
hinda oleme nõus tasuma, et see endale saada. Küllap
oleks hiiglama lihtne, kui taevariigi eest saaks küsida
kindlat hinda – ükskõik, kas rahas või tegudes. Ma
annaksin oma osa ja pärast seda võiks rahuliku südamega
elada nii, nagu fantaasia seda mulle lubab. Öeldes endale:
«Söö ja joo ja ole rõõmus, sest sul on nüüd küllalt
kogutud!»
Taevariik on prii. Selle eest on juba tasutud.
Jeesus oma ristisurmaga ostis meid selle
liikmeteks. Meil endil ei ole vaja välja teenida
õigust taevariigile, veel enam – oma elus ei
suudaks me välja teenida seda oma tegudega
ka parimal juhul. Nagu sellest räägib ka
Psalmide raamat: «Ükski ei või venna eest anda
luna ega tema eest maksta Jumalale
lunastushinda, sest nende hinge luna on liiga
kallis.» Jumala arm on tasuta, mis ei tähenda
kaugeltki seda, et see oleks odav. Jumala Poja
ohver on väga kallis hind. Seda mitte mõista
tähendab olla Jumalale tänamatu. Tänulikkus,
mis tuleb südamest, on tõestus sellest, et me Jumala armu
õigesti oskame hinnata. Ja säärane olemine teeb meid
seesmiselt rikasteks inimesteks.
Maailma mõistes on rikkus suure varanduse kogumine ja
vaesus on selle puudumine. Jumal on aga rikas seeläbi, et
ta endast meile ära annab, aga mitte seeläbi, et ta meie
käest midagi kokku kogub. Vaene on see, kes tunneb, et
hoolimata hulgast, mis tal on, on seda ikka veel liiga vähe.
Juurde on vaja. Rikas seevastu julgeb endast väga palju
ära anda, sest tunneb, et tal on piisavalt. Jeesus on just
seda meile õpetanud, kui ütleb, et koguksime oma aarded
taevariiki, kus koi ja rooste neid ei riku. Kui suur on siin see
saladus – andes me rikastume ja kogudes vaesume.
Apostel Paulus toobki näiteks makedoonlased, kes olles
ise väga vaesed, andsid endast Jeruusalemma koguduse
jaoks tehtavasse korjandusse väga palju. Paulus toonitab
ka, et see sai Makedoonias võimalikuks ainult seeläbi, et
inimesed ise andsid ennast Jumala tööriistadeks ja olid
kindlad usus, et kui nad selliselt pühenduvad ja usaldavad,

siis edendab Jumal nende panust veel enam. Ja nii ka oli.
Nende ennastsalgavus sai eeskujuks paljudele ja see
ajendas ka teisi andma endast enam. Kristus ju õpetab, et
Jumala arm teeb meid endid allikaks.
Makedoonlased olid mõistnud seda saladust ja nüüd
kiidetakse neid selle eest, et nad on võtnud endale
eesõiguseks aidata pühasid, neid, kes on pühendunud
Jumala sõnumi kuulutamisele inimeste seas. Sel viisil
aidates on ka korjandusel osalenud inimene otsene
osaline Jumala riigi ülesehitamise töös.
Maailm püüab alati meelitada inimest hankima endale
midagi juurde. See on nii olnud paradiisiaegadest alates.
Aadamale ja Eevale pakuti seal võimalust saada Jumala
sarnaseks. Neil oli kõik seal olemas, puudust polnud
millestki, kuid ometi võttis ahvatlus hinges sisse oma koha
ja langemine Jumalast eemale sai inimesele
osaks. Inimene aeti paradiisiaiast välja ja ta
pidi oma edasises elus mäletama selgelt,
milline
väärtus
oli
Jumalaga
koos
eksisteerimisel. Madu pakub inimesele süüa
hea ja kurja tundmise puust, pannes inimese
tundma ennast vaesena. Ja sealt algab
langemine.
Siit tuleb küsimus meile: millisena me ennast
tunneme? Mida Jumal minule andnud on või
mida on Jumal jätnud mulle andmata? Kas
võlakoorem on minu ja Jumala vahel, see
tähendab, kas Jumal on võlgu minule või ehk
tunnen ma ennast võlglasena Jumala ees?
Jumala arm vabastab, mitte ei koorma. Ta ei tee meid
orjadeks, võlglasteks, vaid vabadeks inimesteks. Paulus
toonitab seda, öeldes: «Sest te ei ole saanud orjuse
vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud
lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: «Abba! Isa!»» Siin
on suur kvaliteedi erinevus. Meie südamete seadistus
tunda rõõmu päädib sellega, et oma ülesannetes ei toimi
me palgalise, vaid säärase karjasena, kelle omad lambad
on, nagu Jeesus selle pildi meie ette toob hea karjase
loos.
Paulus, kirjutades Korintose kogudusele, ei tee neile
etteheiteid selle eest, kuidas nemad korjanduse
läbiviimisse suhtuvad, vaid toob makedoonlased
julgustava näitena sellest, milliseks võib kujuneda see
rõõm, mis tuleb südamest, kus esimeseks ja suurimaks
rikkuseks on taevariik. Mõistkem, mida see tähendab:
«Taevariik on seespidi teie sees!»
Aamen.
Õp. Mait Mölder – Rõuge kog. Õpet.
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KIRIKLIKKE
E.E.L.K. PORTLANDI KOGUDUSE

JUMALATEENISTUSED
Läti Kirikus, 5500 SW Dosch Rd. Portland.
Abipraost Hendrik Laur Diakon Kalle Merilo
Pühapäeval, 3. augustil 2014
kell 11:00 e.l.
VABAÕHU JUMALATEENISTUS
OREGONI EESTLASTE SUVEPÄEVAL
JACKIE HUSENI PARGIS
Laululehed. Kohvilaud.
Pühapäeval, 10. augustil 2014
kell 1:00 p.l.
VABAÕHU TEENISTUS ÕPETAJA KODUS
4111 Gull Harbor Rd. NE Olympia
Pühapäval, 7. septembril 2014 kell 11:00 e.l.
KODUMAALT LAHKUMISE AASTAPÄEVA
JUMALATEENISTUS
Lauluraamatud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 5. oktoobril 2014
kell 11:00 e.l.
LÕIKUSPÜHA JA KOGUDUSE
AASTAPÄEVA JUMALATEENISTUS
Laululehed. Kohvilaud.
Pühapäeval, 2. novembril 2014
kell 11:00 e.l.
ISADEPÄEVA JUMALATEENISTUS
ARMULAUAGA
Lauluraamatud. Armulaud. Kohvilaud.
Pühapäeval, 7. detsembril 2014 kell 11:00 e.l.
KRISTUSE TULEMISE PÜHA
JUMALATEENITUS
Järgneb jõululaat suures saalis.
Kolmapäeval, 24. detsembril 2014 kell 2:00 p.l.
JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS
Laululehed. Ettekanded.
Koguduse õpetaja:

Koguduse esimees:

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

Helmuth Kalmann
th
8159 SW 85 Ave.
Portland, OR 97223

Koguduse abiõpetaja:

Koguduse laekur:

Diakon Kalle Merilo
15273 South Brunner Rd.
Oregon City, OR 97045

Anne Eby
5775 SW Homesteader Rd
Wilsonville, OR 97070

Kirikuvanem:

Helve Kalmann.

TEATEID
Kadunud ja jälle leitud
Inimese elus kipub olema nii, et häid asju märkame alles siis, kui mingil põhjusel oleme pidanud neist
loobuma. Siis vaatame ajas tagasi ja ütleme, et küll
enne oli kõik hästi.
Sageli on nii, et hiljem keerulise olukorra lahenedes oskame olla tänulikud ja aidata neid, kes on samasuguse probleemi küüsi sattunud. Nii aitavad näiteks diakooniatöös teisi tihti just need, kes on ise
kannatanud puuduse ja haiguse tõtu. Kui Jumal on
aidanud seda, kes on hädas, siis inimene võib
seejärel omaelu muuta ja aidata ka teisi.
Halval juhul aga võib inimene oma eluga minna nii
ummikusse, et ta ise on kadunud. Siis kaovad nii
inimese väärtushinnangud kui maailmapilt. Sel juhul
nõrgeneb inimese suhe Jumalasse kui ligimesesse,
ununeb ka kirik. See on kurb. Jeesuse tegevus
näitab, et ta ei läinud neid kadunud hingi hukka
mõistma, vaid läks nende juurde ja ulatas abikäe.
Süüdistamine ja näpuga näitamine teeb olukorra
raskemaks, andestamine ja armastamine võib olla
siis ainus tee inimese jalule aitamiseks.
Jumal kutsub patuseid enda juurde ja annab neile
Kristuse ristisurma pärast kõik andeks. Kas ka meie
kristlastena oleme valmis andestama ja halastama?
Taevas rõõmustatakse iga kadunud üle, kes on
leitud. Kas meiegi kristlastena tunneme sellest rõõmu
või näitame näpuga ja tuletame meelde tema halba
minevikku?
(Kaido Soom / Eesti Kirik)

Tuttav muster
Kaugetel maadel on põnevad lõhnad,
erksamad värvid ja teistmoodi teed.
Rändajat veetleb kõik uus, mida kohtab.
Mida ta otsib ? On seiklused need.
Nii nagu välgulöök vihmases öös
Kõik enda ümber lööb särama,
Hetkeks üks muster, nii tuttavlik see,
Koju viib väsinud rändaja.
Küllap just siis, kui paar väikest kivi
Tolmusel teel on seikluseks saand,
Igatsust tunned ja rõõmuga taipad
Seda, mis väärtus on kodusel maal ….
Daisy Lappard
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ÜHISKONDLIKKE TEATEID
Soovime õnne sünnipäevaks !
AugustIs

Teenides eestlasi Kesk- Californiast
Jäämereni

Septembris

4. Kalev Rapp
1. Raimo Merilo
4. Reet Vaga
5. Peter Mohlman
9. Hildi Norman
6. Karl Markus Narits
12. Peeter Lood
8. Kristi Heinsoo
13. Alar Mirka
9. Milla Kadaja
15. Zander Carroll
10. Ilmar Kasparek
20. Küllike Carroll
13. Ella Rosenfeld
20. Leida Arokäe
18. Brian Eby
24. Hennok Sööt
24. Endel Talviste
24. Anton Paris
30. Raivo Kubbo
24. Oke Tammik
25. Lia Johnston
25. Arvi Arokäe
26. Heino Heinsoo
28. Liina Teose

28. Jaan Heinsoo.

Portlandi eestlaste suvepäev
Teatame, et Portlandi Eesti Seltsi ja Koguduse
suvepäev toimub pühapäeval, 3. augustil 2014,
kell 11:00 e.l. JACKIE HUSEN pargis NW Portlandis, aadressil: 10955 NW Reeves St., Portland.
See park on värskelt uuendatud Tualatin Hills Park
& Recreation Districti 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.

Teadaanne - meeldetuletus
Ühenduses Portlandi Eesti Seltsi ja EELK Koguduse teatelehtede väljaandmisega soovime oma
Liikmeile kui ka teistele meenutada, et mainitud
teatelehed on ka saadaval interneti kaudu järgmisel aadressil:
portlandesto.org
Oleme tänulikud Kalev Sepp’ale, kes korraldab
teatelehtede ülekandmise internet’ti.
H.K.

Välis-Eesti piiskopkonna assessor õp. Hendrik
Laur (76), kes on aastakümneid jaganud rahvuskaaslastele võõrsil emakeelset jumalasõna, pälvis
Kirikuvalitsuse tunnustusena EELK Teeneteristi
III järgu ordeni.
Ameerika luteri kirikust 1998. a. erru minnes otsustas õpetaja Hendrik Laur pühendada oma seenioripõlve Eesti kiriku teenimisele. Tegelikult oli ta ka
varem pagulaskirikus tegev, teenides eestlasi Lõuna
Ameerikas Buenos Aireses ja Säo Paulos ning USAs
Seattle’is, ent seda veel põhikohalt Ameerika pastorina.
Sajandivahetusel küpsenud plaanist on kujunenud
siiani toimiv eluviis, õp. Laur jagab ennast koguni kolme eesti koguduse vahel, tema teenida on peale
Seattle’I ka San Francisco ja Portlandi kogudus. Muidugi nõuab see raudset logistikat ja kindlat ajakava.
Igale kogudusele jääb kuus kindel pühapäev. Ühest
osariigist teise jõuab pastor lennukiga. Samuti on
Hendrik Laur Välis-Eesti piiskopkonna assessor ja
USA praostkonna abipraost.
Eesti Kirikule 2004. aas
tal antud intervjuus rääkis Hendrik Laur, et on
nalja pärast välja arvestanud, et see maa-ala,
kus ta on ainsaks eesti
keelt valdavaks kirikuõpetajaks on Kesk-Cali
forniast Jäämereni, mis
on umbes 86 korda nii
suur kui Eesti. Et Alaskal eestlasi ei ela, siis ei
ole õp. Lauril sinna asja
olnud, aga teoreetiliselt
on see ikkagi tema ala.
Õpetaja Hendrik Laur
teenib rahvuskaaslasi
Välis-Eesti piirkonnas.

1937 Tallinnas sündinud, 1944 sõjapõgeniku
na Saksamaale ja sealt
1949 edasi perega USA
sse suundunud Hendrik Laur on abielus oma saatuskaaslase, Eesti piiri ääres Alüksnes sündinud lätlanna Valdaga. Perest on sirgunud pojad Timothy ja
Arthur ning tütar Cynthia.
Liina Raudvassar / Eesti Kirik.
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SUVINE LEERIÕNNISTUS TARTUS

Eestimaa kirikutes on kevadine ja suvine leeriõnnistamise aeg kätte jõudnud. Kevadleer 8. juunil
Tartu Peetri kirikus meenutas 1990-ndate lõpu leeri, kus tuttavat nägu annab leeripildilt üles otsida. Õpetaja Ants Toominga sõnul registreerus kiriklikust õpetusest osa saama 57 inimest. Kõik
siiski leeriõnnestuseni ei jõudnud, sest mõni tundides osaleja tuli huvist kristliku kultuuri vastu
ja mõnel ei olnud kas aega või piisavalt huvi. Oli tore kursus ja tore aeg, mis koos veedeti. Lisaks
leeritundides ja jumalateenistustel osalemisele käidi väljasõidul Võrumaal ja peeti talgud.
Ants Tooming ütleb, et leerigrupp on ealiselt aasta-aastalt nooremaks läinud: osalejate vanus jäi
põhiliselt 19-35 aasta vahele. Ta hindab oma kogemusest, et kümme protsenti leeriõnnistuse saanutest jääb kogudusega aktiivselt seotuks.
15. juulil koguneb kiriku juurde uus leerigrupp, kolme nädala jooksul toimub kümme tundi. Leeriõnnistamine on 3. augustil.

KIRIK ON SAMAS PAIGAS OLNUD 340 AASTAT
1674. a. mil Otto von Stackelberg ostis Vaoküla ehk hilisema nimega Taagepera mõisa, lasi
ta ehitada endise puust kiriku asemele kivist
kiriku.
Rahva seas kõneldakse, et härra von Stackelberg
sattunud kord merehätta ja vaimust antud talle käsk
ehitada kirik. Vene naine ja vene mees kandnud Veskijärvest sõelaga vett. Kuhu viimane tilk kukkus, sinna ehitatud kirik. See paik olnud eestlaste paganausuaegne matusepaik. Lisatakse, et härra Otto von
Stackelberg vedanud ise sõiduhobustega metsast
välja esimesed palgid kiriku ehitamiseks. Legendi
järgi ehitatud kirik algul puidust, hiljem kivist.
Kiriku ehitamise 340. aastapäeva tähistasime kontsertjumalateenistusega, kus laulisTallinna Jaani koguduse kammerkoor. Koori juhatasid Reet Lend ja
Triin Lend, lauljaid saatis Tiia Tenno. Ühe laulu esitamisel astus koorilauljate hulgast ettepoole solist

Priit Põldma. Tema etteastet oodati huviga,
sest samanimelist meest tuntakse Tõrva-Taagepera mail. Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja
Eve Kruus jutlustas Taagepera rahvale kirikust
kui kodust.
Arvo Lasting.

Pärast teenistust vaimulikud ja kammerkoori lauljad
koos ühispildil.

MITMESUGUSEID
Lonnie Cline :
EESTI ON MAAILMA LAULUPEALINN
Oregoni koor “Unistus” osaleb laulupeol
juba kolmandat korda. USA Oregoni osariigi
estofiilide kammerkoor “Unistus” andis Eestis neli kontserti ja osaleb juba kolmandat
korda laulupeol.
USA estofiilidest koosnev koor andis enne laulupidu Kuressaares, Tartus ja Tallinnas kokku neli kontserti. “Unistus” oli esimene laulupeol osalev väliskollektiiv, kes Eestisse jõudis. Tallinna kontserdi raames
kohtuti 30. juunil ka helilooja Veljo Tormisega, keda
seovad kooriga pikaajalised sõprussidemed.
Koori peadirigendi ja kunstilise juhi Lonnie Cline’i
sõnul on nende seni suurimaks saavutuseks Cyrillus
Kreeki Reekviemi esmaettekanne koos orkestriga
2011. aastal toimunud Lääneranniku Päevade
raames. 30-liikmelise koori juht Lonnie Cline kannab
T-särki kirjaga “Welcome to Estonia” ja riigivapiga
sõrmust ning arvab, et laulupeolt saadud positiivsed
emotsioonid saadavad inimesi kogu ülejäänud elu.
“Postimees” intervjueeris dirigenti:
See on teie kooril juba kolmas kord. Mis teid
ikka ja jälle siia tagasi toob?
Paljud Ameerika sõbrad ja tuttavad on minu käest
korduvalt küsinud, miks me Eestisse tuleme ja seda
kõike üldse teeme. Ma vastan neile veidi liialdades,
et iga teine eestlane laulab kooris ja ülejäänud tantsivad rahvatantsurühmas. Kuhu mujale me peaks siis
oma kooriga minema? Eesti on täpselt õige koht.

UUDISEID
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Te tundute olevat Eestist väga sisse võetud.
Kuidas on lood teie kooriliikmetega, kes on valdavalt nooremapoolsed USA üliõpilased ? Kuidas
nemad end laulupeol tunnevad?
Nad on samamoodi põnevil. Nii nagu mina, on ka
nemad avastanud, et Eesti fantastiline koorimuusikatraditsioon ütleb väga palju head kohaliku
kultuuri, keele ja selle maa olustiku kohta üldiselt.
Muidugi ka see, et Eesti laulis end 1980-ndate lõpus
vabaks, on piisav põhjus siia tulemiseks ja selle fenomeni mõistmiseks. Eesti koorimuusika intensiivsus on
täiesti vastupandamatu. Igaüks, kes armastab muusikat, hakkab armastama ka Eestit.
Minu jaoks on see ikkagi pisut üllatav, et ameeriklased, kes pole varem tõenäoliselt Eestist midagi kuulnudki, tulevad siia ja on sellest kõigest
väga vaimustatud.
Ma ütlesin oma koorile, et kui nad tulevd Eestisse
ja võtavad laulupeost osa, leiavad nad siit inimesi ja
emotsioone, mis saadavad neid kõige positiivsemal
moel kogu edaspidise elu. Ma mäletan üht kontserti,
olime Tallinna vanalinnas Vana Toomase juures ja
laulsime “Koitu”, “Tuljakut” ja “Laulu Põhjamaast”.
Hirvo (Surva) hõikas nii muuseas enne kuskil välja, et
üks Ameerika koor laulab natukene. Ja siis mingil
hetkel tuli hulk inimesi meie juurde, ronisid treppide
peale ja plaksutasid pärast igat laulu.
Mida hindate just eesti koorimuusika juures ?
Hindan väga kõrgelt, et Eestis alustavad inimesed
koori juhatamist või dirigeerimist väga noores eas ja
nad on erakordselt head ja hästi ette valmistatud. Nii
ka orkestrid, kes neid saadavad. See on väga
imetlusväärne, kuidas nad oskavad luua ja esitada
ühiskonna jaoks olulist muusikat.

Minu arvates on Eesti üleüldse maailma laulupealinn. Kus mujal võiks näha esinemas 30 000 lauljat,
kes tähistavad lauldes niivõrd uhkelt oma kultuuripärandit ja keelt? Teised kultuurid teevad seda ka, aga
ma arvan, et Eestis tehakse seda kõige tähendusrikkamalt.
Kuidas teil üldse Eesti ja siinse koorimuusika
vastu huvi tekkis?
Mäletan hästi, kui olin 1993. aastal Vancouveris
Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdil. Nad esitasid Arvo Pärdi loomingut Tõnu Kaljuste juhatusel.
Me kuulasime neid teiste tunnustatud USA koorijuhtidega ja leidsime, et nad on maailma kõige parem
koor. Veidi hiljem alustasin Veljo Tormise loomingu
kuulamist, püüdes aru saada, mida see kõik endast
ikkagi kujutab. Hakkasime tema lugusid oma kooriga
laulma. Sellest ajast peale on mul Eestiga väga oluline ja tihe side.

Lonnie Cline (vasakul) on oma koorile “Unistus”
Selgeks õpetanud kogu laulupeo repertuaari.
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PORTLANDI

Tuhande pealinna noore kauaoodatud töösuvi sai alguse
Esmaspäeval, 30. juunil avati Tallinnas Raekoja
platsil Eesti Õpilasmaleva töösuvi. Käesoleval
aastal pakub SA Õpilasmalev tööd 1000 noorele,
mis on viimase viie aasta osaletajaterohkeim.
Pealinna noori võib suvel toimetamas näha 23 erinevas linnavälises ning 23 linnasiseses rühmas,
nende hulgas töötab ka 1 üliõpilaste ehk EÜE
rühm.
Tänu jätkuvale ettevõtjate omapoolsele vajadusele
Suviste lisatöökäte järele, on iga aastaga töövaldkondade vaheline valikuvõimalus noorte jaoks laienenud. Peamisteks töödeks, kus noored rakendust leiavad, on marjakorjamine, abi- ja koristustööd erinevates taludes ja objektidel, turbaraba hooldamine, haljastus ning erinevad abitööd kaubandus ettevõtetes.
“Meie esmaseks sihiks on kahtlemata noored ise,
et nad saaksid oma kirevasse ellu ka esimese tõelise
töökogemuse võimaluste-rohkema tuleviku kindlustamise eesmärgil. Seetõttu on oluline hoida valikuvõimalused rühmade vahel mitmekülgsena, mis omakorda sõltub suures osas tööandjatest ning nendepoolsest huvist kaasama oma ettevõtlusesse arenevaid
noori.
Õnneks oleme suutnud hoida pidevalt sujuvat
koostööd kauaaegsete koostööpartneritega, kuid samas olnud atraktiivne võimalus ka igal aastal uusi
töövaldkondi pakkuvate ettevõtjate jaoks, nii et
noored saavad tõesti valida meelepärase töökoha
suveks vastavalt enda eelistustele,” rääkis SA Õpilasmalev juhataja Maarja Saavik.
Kui varasematel aastatel valitses malevlaste tööväljal põllumajandussektor, siis üha enam tunnevad
huvi noorte palkamise vastu kaubandus- ja teenindus
ettevõtted. “Sel aastal jätkame koostööd Statoil Fuel
& Retail Eesti AS-ga, kes on taaskord meie suurim
tööandja, kuid lisandunudon mitmed teised nö suuremad ja tuntud ettevõtted nagu Grossi kauplused ning
erinevad Pärnu SPA-d. Just töö hotellides ongi käesoleval aastal täiesti uuenduslik, millega malevlased
varem kokku puutunud ei ole.
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ettevõtjaid tõsiselt mõtlema noorte tööhõive suurendamise peale,” selgitas Saavik. Üks malevavahetus
kestab vastavalt 2 või 3 nädalat ning suvi lõpetatakse
üleriigilise kokkutulekuga 12.-14. augustil Raplamaal
Toosikannu Puhkekeskuses. 3 päeva jooksul selgub,
kes võidab maleva suvise parima rühma tiitli. Kokkutulekule on oodatud kõikide malevakorraldajate rühmad üle Eesti.
Õpilasmalev on 13-18 aastastele noortele ning
selle eesmärk on töökasvatus ja sotsiaalse pädevuse
kujundamine. Sihtasutus Õpilasmalev loodi 20. veebruaril 2003. aastal ja Tallinna õpilasmaleva tööd juhib
Tallinna linnavolikogu.
( www.malev.ee )

Moodsalt või vanamoodsalt
Viido Polikarpus
Eelmisel nädalal käisin ma oma kasupoja Uku
Suviste kodustuudios Tallinnas, et teha demo
oma kahest laulust. Olen teinud kaks albumit:
“Self Portraits” ning “Vanad ja uued laulud”.
Viimasel laulan ma koos oma õe Piaga mitmeid
ameerika laule, mille sõnad on eesti keelde tõlkinud minu ema 1970. aastatel.
Taaslauljateks olid tookord Uku Suviste ja Meribell
Müürsepp. Olen vahel saanud aidata Ukut, kui tal oli
tarvis tõlkida oma laulu sõnu inglise keelde. Aga
nüüd oma kahte laulu ei tahtnud ma ise laulda, tahtsin, et keegi teine neid esitaks, aga samas koos korraliku heli ja arranzeeringuga. Mu senised kaks CD-d
olid valminud Margus Martmaa stuudios. Tal oli väike
telefoniputka moodi helikindel ruum, kus ma seisin ja
laulsin mikrofoni, tema istus muljet avaldava helipuldi
taga, kus oli rohkesti nuppe.
Tol ajal lindistasime ka minu laulu “Rainbow”
(“Vikerkaar”), mida hiljem laulab ühel oma plaadil ka
Karl Madis. Laulsin Ukule oma laulu üks kord ette,
saates end ise klaveril ja pärast seda tegi kõik ülejäänu juba Uku.

Pärnu hotelli Villa Ammende juhataja Ene Tohvi
sõnul ootavad nad malevlastelt koostöövalmidust ja
tahet öppida. Täpsemalt saab edasisest koostööst
malevrühmadega rääkida siis, kui malevlaste esimene suvi on edukalt möödunud. Noortel, kes on malevas hotellindusega kokku puutunud, on Tohvi arvates
parem võimalus hiljem hotellivaldkonnas palgatud
saada.
Loodetavasti antud trend uute tööde lisandumise
näol jätkub ka tulevatel aastatel, nii et julgustan meie

Uku Suviste tegelemas Viido lauludega
Vaba
Eesti

Sõna

UUDISEID KODU–EESTIST
Mälestustuli Võidupühaks süüdati
Tori Eesti Sõjameeste kirikus
Pühapäevavl, 22. juunil Tori eesti sõjameeste
kirikus toimunud jumalateenistusel süüdati
mälestustuli sõjakangelaste auks. Tuli viidi Valka,
kus toimus selleaastane Võidupüha paraad.
Valgas andis president võidutule edasi igasse
maakonda viimiseks.
Valga südalinnas peetud Võidupüha paraadil oli rivis
pea 1300 inimest, toimus hävitajate ülelend ning
pärast pakuti kõigile sõdurisuppi.
Paraadil olid Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Kodutütarde
ja Noorte Kotkaste üksuste kõrval üles rivistatud Läti
kaitseväe üksused, Ameerika Ühendriikude kompanii
ja Vabadussõjas meie liitlastena sõdinud Soome,
Rootsi, Taani ja Ühendkuningriigi liputoimkonnad.
Paraadi lõpetasid NATO hävitajate ja Eesti Õhuväe
lennukite ülelennud. Võidupüha paraadi Valgas
võtsid ühiselt vastu Eesti ja Läti presidendid.
Keskne Võidupüha paraad toimub Valgas teist korda,
esmakordselt oli see piirilinnas 1999.a.
( D / TallinnCity / PM/ EE )
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Barroso külastas Eestist
21. juunil viibisid Talinnas Läti peaministerr
Laimdota Straujuma, Leedu peaminister Algirdas
Butkevicius ning Euroopa Komisjoni president
Jose Manual Barroso. Päev algas Stenbocki
majas kolme peaministri kohtumisega, millega
hiljem liitus ka Barroso.
Peaminister Taavi Rõivas ütles, et komisjoni poolt
heakskiidu saanud lepped Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 20142020 Eesti, Läti ja Leeduga on oluline samm edasi
eurorahade kasutuselevõtul.
“Kokkulepe võimaldab meil toetada Euroopa Liidu
rahadega Eesti majandust ja rajada uusi töökohti,
ütles peaminister Rõivas”.
Euroopa komisjoni president Jose Manuel Barroso
allkirjastas Eesti, Läti ja Leedu partnerluslepped
pressikonverentsil
ja
andis
need
pidulikult
valitsusjuhtidele üle. Kokku on Euroopa Liidu fondide
toetusmaht Eestile ligi 4,3 miljonit eurot. Sellele
lisandub Eesti toetuse saajate panus. Koos
põllumajanduse otsetoetustega ja Euroopa Liidu
poolt keskselt administreeritavate valdkondade
programmide ja rahastusega on võimalik kogu
Euroopa Liidu rahastus 5,9 miljardit eurot.
Balti peaministrid allkirjastasid ka ühispöördumise
Euroopa Komisjoni presidendile Jose Manuel
Barrosole ja komisjoni energiavolinikule Günther H.
Oettlingerile, kus väljendati vajadust ühtse ja
sõltumatu energiaturu ja –ühenduse järele.
( ÕL / EE )

Jazov ei toeta Vene vägede
saatmist Ukrainasse

Mälestusteenistuse Tori kirikus pidas kaitseväe
peakaplan Tõnis Nõmmik.
Foto: : Üli Isberg

Eelmisel laupäeval avaldatud Interfaxi
teate kohaselt ei toeta Nõukogude Liidu
viimane kaitseminister ja nõukogude armee
marssal
Dmitri
Jazov
Vene
vägede
Ukrainasse saatmist.
Ta
rõhutas
Moskvas
reservohvitseride
kogunemisel, et sellised mõtlematud teod võivad
viia kolmanda maailmasõjani ja need ei ole
põhjendatud.
Jazov võttis Riikliku Erakorralise Seisukorra
Komitee konservatiivse ja perestroikavastase
liikmena osa 1991. a augustiputšist. Tema
korraldusel toodi Moskva tänavatele tankid.
Pärast putši veetis Jazov 18 kuud vangistuses ja
vabanes 1994. aastal amnestiaga.
( PM/ EE )
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Tekstiiliettevõte „Marat“ toob
tootmise Eestisse

Eesti ettevõtja Kristi Täht ostis ligi 90-aastase
ajalooga Eesti tekstiiliettevõtte „Marat“ äritegevuse ja
sellega seotud varad ning toob tootmise tagasi
Eestisse.
Tehingu käigus võtab ostja üle kümne Marati
esinduskaupluse rendilepingud, kõik töötajad,
ettevõtte laoseisu ja omandab õigused Marati
kaubamärkidele.
Kristi Tähe sõnul on Marat väärika ning pika
ajalooga Eesti ettevõte, mille toodang on tuntud nii
Eestis kui ka kaugemal. Tema eesmärk on laiendada
Marati müügivõrku koduturul ja alustada tööd
eksportturgudega Venemaal ning Skandinaavias.
Trikotaažrõivaste müügiga tegelev tekstiiliettevõte
Marat on hetkel esindatud Eesti seitsmes linnas
kümne kauplusega ning pakub tööd 22 inimesele.
AS-i Marat käive ulatus möödunud aastal 2,5
miljoni euroni, millest müük koduturul moodustas
circa 65% ning eksport circa 35%.
Kristi Täht on Eesti ettevõtja ning tekstiiliettevõtte
Katarina OÜ omanik, mis on alates 2008. aastast
tegelenud looduslikest materjalidest lasteriiete ning
erinevate
kodutekstiilitoodete
disainimise
ja
tootmisega.

Kaitseväe juhataja mälestas
langenud kangelasi
Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras
asetas täna pärja Vabadussõja Võidusamba
juurde langenud kangelaste mälestuseks.
«Eesti rahvavägi loodi ajal, mil rahvusvaheline
olukord maailmas oli sama ärev ja keerukas kui täna.
Nii Vabadussõjas võidelnud kui kogu Eesti rahvas
näitasid, et suudavad oma riigi ja ühiste väärtuste
eest võidelda, leida liitlasi ja toetust kogu maailmast,»
ütles kindralmajor Terras.
Eesti ja Läti presidendid Toomas Hendrik Ilves ning
Andris Berzins koos kaitseväe juhatajatega
mälestasid Lätis Võnnu lahingus langenuid ning
osalesid pidulikul rivistusel.
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Eesti toetab NATO laienemist
NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis otsustasid
ministrid
anda
tingimusliku
liitumiskutse
Montenegrole ja sisulise meetmetepaketi Gruusiale
liitumisteel NATO-ga, Eesti toetab igati alliansi
laienemist.
Välisminister Urmas Paeti sõnul on see selge
edasiminek
Bukaresti
tippkohtumise
otsuste
elluviimisel. "Alliansi laienemine on oluliselt
suurendanud stabiilsust ja julgeolekut Euroopas.
Laienemine on olnud nii NATO kui kogu Euroopa
edulugu," rõhutas ta. "Peame oluliseks NATO
laienemispoliitika usaldusväärsuse tagamist ka
edaspidi," lisas Paet.
( VMPT/EE )

Hiiumaal Oomäel avati mälestusmärk
nõukogude terrori ohvritele
20. juunil 2014 avati Hiiumaa Muinsuskaitse
Seltsi algatusel Pühalepa ja Kõrgessaare valla
piiril Ristimäe läheduses mälestusmärk kohas,
kus 1941. aasta sügisel hukati ning maeti
nõukogude terrori ohvrid. Kui algas sõda
Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel, siis
edenesid Saksa väed kiirelt ja lõikasid läbi
nõukogude vägede taganemistee maismaa
kaudu, saartel püsis nõukogude võim kauem,
Hiiumaal veel oktoobriski.
Sellel ajal läks Hiiumaal inimesi jäljetult kaduma.
Pärast Hiiumaa vallutamist sakslaste poolt hakkasid
pereliikmed nende jälgi otsima. Oli selge, et neid siit
ära ei saadud viia. 1941. aasta oktoobris kaevati
Oomäel lahti esimese üheksa inimese hauad, neist
kaheksa tunti omaste poolt ära ja maeti
kodukalmistutele. Viimased hauad leiti 1943. aastal.
Poolesajast hukatust on nimeliselt teada vaid
kolmteist: Leopold Ellerberg, Feliks Jakobson, MartinKarl Leivalt, Julius Liiva, Robert Liiva, Harald
Mammuspuu, Eduard Nõmm, Hugo Puusemp, Leida
Pähel, Anton Tammekivi, Kustav Tilk, Edgar Tänava
ja Joosep Õispuu.
Lisaks kohalikele elanikele oli hukatute hulgas ka
nõukogude sõjaväelasi ja madruseid, baaside töölisi,
mandrilt evakueerunuid ja kolm Saksa sõjavangi.
Punamadrused olevat kavatsenud sakslastele alla
anda, kuid üks neist reetis kaaslased ja teised lasti
maha. Tundmatuks jäänud ohvrid ja sõjaväelased
maeti ilmselt kohe seejärel Malvaste kalmistule, kuid
nende matmise täpne asukoht ei ole tänaseks teada.
Oomäele püstitati Hiiumaa Muinsuskaitse Seltsi
algatusel mälestusrist juba 2. novembril 1988. Nüüd
asendati veerand sajandi eest paigaldatud rist
suurema
ja
tugevama
tammepuust
ristiga.
Sealsamas on ka mälestuskivi, millel tahvel selgitava
tekstiga. Hiiumaa Muinsuskaitse Selts jätkab Oomäe
saladuste uurimist.
Peep Pillak
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Austraalia koor “Kooskõlas”
läheb Eestisse laulupeole
Austraalia sotsiaalteenuste ministri parlamentaarne sekretär, senaator Concetta FierravantiWells õnnitles juuni algul Austraalia laulukoori
“Kooskõlas”, mis on esimene sealne koor, keda
kutsuti esinema Eestisse laulupeole.
Oma pressiteates kirjeldab ja tutvustab FierravantiWells Eestit toimuvat laulu- ja tantsupidu, märkides
ka, et koor “Kooskõlas” on heaks näiteks Austraalia
mitmekülgsusest, esindades riiki maailmalaval rahvusvahelise tähtsusega üritustel.
“Eesti ühiskond Australias on küll väike arvuliselt,
kuid see annab kindla panuse Austraalia kunstiellu,
samuti teistesse ühiskonna aspektidesse,” ütles
senaator, märkides, et tal oli rõõm osaleda nende
hüvastijätu-kontserdil enne reisile teeleasumist.
Austraaliast läheb tantsupeole esinema ka Sydney
Eesti rahvatantsurühm “Virmalised” (Pressiteade).

Mais sündis Eestis 1160 last
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmeil registreeriti maikuus Eesti perekonnaseisuasustustes kokku 1160 sündi, neist
588 poisslast ja 572 tütarlast. Kaksikuid registreeriti 26 paari, neist 3 paari poisse, 12 paari tüdrukuid ja 11 segapaari.
Tallinnas registreeriti 404 sündi, Harjumaal 148,
Hiiumaal 1, Ida-Virumaal 95, Jõgevamaal 17, Järvamaal 25, Läänemaal 22, Lääne-Virumaal 46, Põlvamaal 15, Pärnumaal 63, Raplamaal 25, Saaremaal
22, Tartumaal 173, Valgamaal 26, Viljandimaal 53,
Võrumaal 25 lapse sünd.
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tud Kalle Kõiv on kahe aastaga tublisti vaimulikult
kasvanud. Viimane kevad on talle olnud eriti teguderikas. Ta on usuteaduse instituudis kaitsnud usuteaduse magistritöö “Narkosõltuvusest vabanenute usuliste tõekspidamiste muutumine ja roll rehabilitatsiooniprotsessis”, sooritanud pro ministerio eksami ning
kandideerinud Juuru koguduse õprtajaks. Ja seal
valituks osutunud.
Pühapäevasel jumalateenistusel Rapla kirikus, kus
seni diakonina teeninud Kalle Kõiv astus koguduse
ette esimest korda õpetajana, saatis kogudus teda
lillede ja heade sõnadega teele Juuru kogudust teenima. Jumalateenistusel teenisid õpetaja Mihkel Kukk,
diakonõpetaja emeeritus Kalju Kukk ja Kalle Kõiv,
kes jutluses jumalariigi kutsest rääkides tunnistas, et
kutse vastuvõtmine toob kaasa ka Issanda õnnistuse.
Orelil mängis Hille Poroson ning lauluga teenisid
kaasa Rapla ja Juuru koorid.
Käsitööklubi naised andsid kingiks kaasa telgedel
kootod kaltsuvaiba perekond Kõivu kodumajja Seli
külas. Õpetaja Mihkel Kuke pooleaastane äraolek
Vancouveris oli Kalle Kõivule heaks elukooliks, kus ta
pidi vaimulikult üksi hakkama saama. Mihkel Kukk
lausus, et poleks julgenud ette võtta nii pikka eemalolekut kogudusest, kui ei oleks kindel olnud, et Kalle
Kõiv hakkama saab.
Mihkel Kukk andis Kalle Kõivule üle kingituseka
“Luterlikud uutunnistuskirjad” ja soovis, et vaid neli
päeva varem ametivande andnud ja õpetaja õigused
saanud vend Kristuses võtaks aega palveks, lugemiseks ja mõtlemiseks.
Kalle Kõiv vaatab oma kahele Rapla koguduses
teenitud aastale tagasi suure tänutundega. “Kogudus
võttis mind tingimusteta omaks, jagas osadust ja
armastust. Olen neile väga tänulik. Ja õpetaja Mihkel
Kukele usalduse ja juhendajaks olemise eest..”

Populaarsemad eesnimed poisslastele olid Robin,
Rasmus, Romet, Artjom, Markus, Maksim, Hugo,
Karl, Sebastian, Oliver, Artur, Henri. Tüdrukute nimedest olid populaarsemad Maria, Eliise, Loore, Nora,
Sandra, Sofia, Stella, Emma, Grete, Laura, Lenna,
Saskia.
( SMPT / EE ).

Rapla kogudus saatis
Kalle Kõivu Juuru kogudusse
Ristija Johannese sündimise püha järgsel päeval sai Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriordinatsiooni diakon Kalle Kõiv (43).
Ülemöödunud aastal Issanda õpilase Maarja
Magdaleena päeval Rapla kirikus diakoniks ordineeri-

Peapiiskop Andres Põder ordineerib Kalle Kõivu
preestriks. Teda assisteerivad Ove Sander, Jaanus
Jalakas ja Mihkel Kukk.
Foto: Krista Kõiv.
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Suure – Jaani vaimulik laulupäev
tõi kokku üle 400 laulja
22. juunil toimus Suure-Jaani muusikafestivali
raames teist aastat vaimulik laulupäev. Kohale oli
tulnud üle 400 koorilaulja, et üheskoos Jumalat
ülistada.
Esimesed muusikalised üllatused said reporterile
osaks juba hommikusel jumalateenistusel SuureJaani Johannese kirikus, kus teenisid peapiiskop
Andres Põder ja õpetaja Kristi Sääsk. Peale
meisterlikult mänginud organisti Merike Saaremetsa
olid jumalateenistusel teenimas Kose kiriku ja Rapla
pasunakoor. Kaunis kirik oli täis lauljaid, kes oma
häältel kõlada lasksid ning selle teenistuse eriti meeldejäävaks tegid.

Külm sundis tuppa
Kuigi päeva jooksul kostis Suure-Jaani laulu- lavalt
erinevate häälterühmade proove, muutus ilm siiski
pärastlõunal orkestripillide jaoks liialt külmaks ja
vihmaseks ning tekkis isegi oht, et laulupäev jääb ära
“Korraks oli olukord üsna pingeline, kuid kiire ja
konstruktiivse koostöö tulemusena sai kogu üritus
pooleteise tunniga Suure-Jaani gümnaasiumi suurde
saali ümber tõstetud.Tõeline ime, et kõik nii kiiresti
toimus sõnas Suure-Jaani muusikafestivali kunstiline
juht Andres Uibo.
Ka korraldaja Tuuliki Jürjo arvates näitas toimunud vahejuhtum, et korrlduslik töö osapoolte vahel oli
hea. Ta lisas veel: “Suure-Jaani vallaga on tõesti hea
koostööd teha.” Uibo sõnul oli see, et suurde saali
(kus varem ERSO on kontserti andnud) koliti, hea
peale pillide ka muusikutele ning heli läks sellest
ainult premaks.
Vaimulik laulupäev oli pühendatud Hugo Lepnurmele, kelle teosed “Ülistus” ja “Armastus” ühendkoorid esitasid. Ürituse patroonideks olid EELK peapiiskop Andres Põder ja riigikogu aseesimees Laine
Rändjärv, ke3s dirigeeris ka kontserdi avapala Beethoveni “Kõik taevad laulvad”. Erilise üllatuse ja aukülalisena oli laulupäeva vaatama tulnud Kanadas elav
98-aastane helilooja Roman Toi, kelle teos “Laota
armutiivad” ka ühendkooride esituses kuuldavale tuli.
Toi oli esitusest väga liigutatud.
Kiidusõnad kooridele
Esinejate seas oli 28 koori üheksast praostkonnast
ja 2 koori Soomest. Samuti astusid pasunakooride
koosseisus üles Kose kiriku ja Rapla pasunakoor.
Lauljad toetasid instrumentaalselt ka Klaaspärlimäng
Sinfonietta, orelil Kristel Aer ning kitarril Heiki Mätlik
Koore ja orkestrit juhtisid 18 dirigenti.
Tuuliki Jürjo sõnul said koorid suurepäraselt hakkama, eriti arvestades seda, et paljud neist omandasid vaimulikule laulupäevale lisaks ka XXVI üldlaulupeo repertuaari. Ka Andres Uibo sõnul oli kontsert
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erakordne. Ta lisas uhkusega, et lõpulugu, milleks oli
G.F. Händeli “Halleluuja”, pole Eestis kunagi nii võimsalt esitatud.
Teiste kavas olnud lugude seas oli nii rahvaviise
kui keerulisemaid kooripalu. Näiteks tulid esitusele
Andres Uibo “Ave Maria”, Mart Jaansoni “Tuul”, Rein
Kalmuse “Issand on Siionis suur”, Lea Gabrali “Kõik
me oleme kellegi tütred”, Juhan Aaviku “Hoia, Jumal,
Eestit” ja palju teised armastatud palad.
Vaimuliku laulupeo algataja Andres Uibo oli kaks
aastatr tagasi, tähistades 1982. aastani Suure-Jaanis korraldatud vaimuliku laulupäeva 30. aastapäeva,
käinud välja mõtte muusikafestivali raames vaimulik
laulupidu korraldada. Küsimuse peale, kas millalgi on
oodata ka järgmist laulupäeva, on nii Uibo kui Jürjo
optimistlikud. Jürjo sõnul võiks see aset leida kolme
aasta pärast, siis saaks sellega koos ka reformatsiooni 500. aastapäeva tähistada.
( Diana Tomingas / Eesti Kirik)

Tallinn valmistub tantsuja laulupeoks
Laulu- ja tantsupeo proovid toovad Eestisse kodumaiste kooride ja tantsurühmade kõtval ka sadu peolisi üle maailma. Ühtekokku tuleb laulu- ja tantsupeole välisriikidest rohkem kui 1400 lauljat ja üle 200
tantsija. Nendest paljud on saanud esimest korda selgeks meie tantsud ja õppinud ära eestikeelse laulupeo repertuaari.
Väliskooride üheks erilisemaks hetkeks sel peol oli
kindlasti esimene ühisproov Tallinna Polütehnikumis,
mida juhatas laulupeo üldjuht Hirvo Surva. Proovis
osalesid Sydney segakoor “Kooskõla” ja Toronto
Eesti Akadeemiline segakoor “Ööbik”. Eelmisel aastal
Torontos viibides võttis Hirvo Surva sealse segakooriga läbi kogu laulupeo repertuaari. Nüüd oli hea võimalus üheskoos õpitule veel viimast lihvi anda, sest
kohal oli ka Tõnu Kõrvits ja väliskooride esituses
kõlas laulupeo nimilugu “Puudutus”.

Tallinna algasid harjutused
XXVI laulu ja XIX tantsupeo nädal toob Tallinna
üle 42 000 peolise ja kümneid tuhandeid pealtvaatajaid.
Pealinna staadionitel ja harjutusväljakutel harjutada alates juuli algusest ligi 10 000 tantsijat kelledele
lisanduvad valikkooride lauljad ja ülejäänud peolised.
Korralduslikult on kõik peoks valmis lausus Eesti Laulu ja Tantsupeo SA juhataja Aet Maatee. Sel korral
osaleb tantsupeol rekordiliselt 654 tantsurühma ligi
10 000 tantsijaga, nende seas ka 15 väliseesti rühma
Laulupeo kahele kontserdile on müüdud üle 40 000
pileti.
(Laulupidu.ee)

LOCAL DIRECTOR BUILDS SONG
BRIDGE TO ESTONIA
Ellen Spitalery writes in the June 11, 2014 The
Oregon City News: “Local director builds song bridge
to Estonia.”
When Lonnie Cline heard the Estonian Philharmonic Chamber Choir sing in 1993, the music spoke to
him, and he was hooked.
The article states that the conductor and artistic
director of the “Unistus Chamber Choir” Lonnie Cline
invites members of the community to “The Estonian
Tour concert” on June 15, 2014 to get equaly hooked
on the music and say bon voyage with a $ 10.00
contribution to defray the groups travel costs as they
prepare to attend Laulupidu in Tallinn, Estonia in
early July.
The article describes the Estonian Song Festival
as colossal, the largest of its kind in the world, held in
every five years. Close to 70,000 singers auditioned
and 25,000 to 30,000 were chosen to perform in an
area of the size of Hollywood Bowl with half a million
people in the audience. While performing one can
see people almost to the horizon. Cline states that
the singing culture in Estonia, a country in the Baltic
region of Northern Europe is so great that in a
population of 1.5 million one in every two sings in a
choir, and whoever is left is a member of a folkdance
group.
This year the Laulupidu takes place on Julyt 4th, 5th
and 6th in Tallinn, which is a Friendship City with Portland. All the music is sung in Estonian, mostly without
accompaniment. After two days of intensive
rehearsals, the 25 members of “Unistus” will perform
in four singing ensembles during the event, including
the general choir, a select choir and a female and
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male choir. Cline also said, that before the Laulupidu
the group will participate in a concert and cultural
exchange tour, performing in churches and other
venues throughout Estonia.
This marks Cline’s fourth time participating in Laulupidu with “Unistus”. He formed the group in 1999, and
in 2000 they began rehearsing together at the Niemeyer Center at Clackamas Community College
where Cline was the conductor of classical and
choral music for 33 years. He retired from CCC in
2013.
There are 30 members in “Unistus”, and at least
75 percent of them are former CCC students. The
other 25% come from the community, and they audtioned to be part of the choir. The group has performed all over the Portland metro area and beyond,
Cline said. The word “unistus” means fantasy or daydream in Estonians and Cline chose it because in
1991 the Estonian people literally sang themselves to
freedom from Soviet Russia.
In that year Soviet tanks attempted to stop the
progress toward independence, but people, singing
forbidden Estonian patriotic songs, acted as human
shields to protect radio and TV stations from the
Soviet tanks. The tanks turned back, and Estonians
were able to realize their dream of freedom without
any bloodshed, said Cline. “They were ordered to
stop singing, but they did not, and their peaceful singing led to a resolution of conflict, and we want to
carry that forward in our own group and repay
Estonia for opening our eyes to that”. In fact the
mission statement for the Unistus Chamber Choir is
to “exemplify peaseful solutions to prejudice, bigotry,
greed, hatred and violence through the art of singing.

Laulupeo üldjuht dirigent Hirvo Surva teeb proovi väliskooridega
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ME TULEME KAUGELT PÕHJAST

Itaalia teadlase Felice Vinci sõnul on kogu praeguse Lääne-Euoopa kultuuriruumi juured Lapimaal, tükk
maad polaarjoonest põhja pool. Vinci paigutab sinna piirkonda, kus kohtuvad Soome, Rootsi ja Norra
riigipiirid– ka piibli kesksete tegevuskohtade hulka kuuluva Eedeni.

Eedeni neli jõge on Lapimaal
Kuna Eedeni geograafilisest asukohast leidub piiblis põhjalik kirjeldus, siis on Vinci asunud seda otsima ja
leidnud selle maakaardilt kaugelt põhjast. Ajaloolise teooria Eedeni asumisest Assuuria ja Etioopia kohal on
ta otse prügikasti visanud, sest ei ole ju tegelikult võimalik, et Eedenist algaksid neli jõge, millest kaks voolaksid ühel mandril (läbi Assuuria) ja kaks ülejaanut teisel (Etioopias).
Pealegi kahte nendest jõgedest maakaardil ei leidugi. Lisaks pole sealkandis kullavarusid, mida ühe jõe kallastel piibli järgi leidub. Lapimaa jõed on aga ju tuntud oma kullavarude poolest – siinmail on üle elatud ka
USA-ga võrreldav kullapalavik. H.K.

Õnnitleme Cyd ja Ian Maurer’i abiellumise puhul.

Vägevad pulmad toimusid 13. juulil 2014. a. Eugene’is koos terve Kalmann’i perekonnaga
ja paljude sõprade hulgas. “Tuljak” sai tantsitud, mitmed südamlikke soove kõneldud ja
üheskoos sai pühitseda elu ja armastuse edasiviimist. Soovime noorpaarile südamest
kõike head
“PORTLANDI SONUMID” & “PORTLANDI EESTLASTE TEATED” on Oregoni eestlaspere teateleht,
ilmudes Portlandi Eesti Seltsi ja E.E.L.K. Portlandi Koguduse valjaandel. Need saadetakse liikmetele tasuta.
Teistel on voimalik neid tellida toimetaja kaudu, tasudes $ 15. aastas.
Toimetaja: Helmuth Kalmann
P.E.S. esimees:

Kalev Sepp

8159 S.W.
85th Avenue
Portland,
Tel. 503-244-9083
8330 S.W. Apple Way L-201 Portland,
Tel. 503-292-3578

NOTE: Please notify the editor of any address chnges.
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