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S õ n a j a l a õ i t e s t 
 

    Nädala pärast samal ajal on jaanituled juba kustunud ja sõnajalaõie otsijad 
kodus peoväsimust puhkamas. Ööd hakkavad vähehaaval jälle pikemaks 
venima ja looduse õitsemisele järgneb viljade valmimise aeg. Nii see kordub 
aastast aastasse, põlvest põlve. Kas lõkete süütamine on lisanud meie ellu 
ihaldatud valgust?  Kas otsijad on leidnud hõbedasi õisi, mis vaid kord aastas, 
kõige lühemal ööl puhkevat ja nende leidjaid kogu ülejäänud eluks õnnelikuks 
tegevat ? 
    Olen selle peale mõelnud ja küsinud, mis mõte on ikka ja jälle otsast alata 
asjadega, mida ma oma elus juba palju kordi varem olen ette võtnud. Mitte 
ainult mina oma elatud aastate jooksul, vaid lugematud hulgad inimesi enne 
meid on üritanud?  Kas me oleme suutnud muuta maailma paremaks ja 
ilusamaks või on see kõik olnud vaid tühi töö ja vaimu närimine?  Kui kõik ini- 
meste heast tahtest ajendatud jõupingutused oleksid vilja kandnud, kas ei  

peaks siis elu olema juba küllalt hea ja kõik asjad siin päikese all täiesti korda seatud?  Kui see nii ei ole, 
kas siis on üldse mõtet selle nimel pingutada ja vaeva näha?  Oleme ehk üritanud võimatut ja peaksime 
pigem loobuma saavutamatutest ideaalidest?  Võib-olla tuleks teha olulisi korrektiive oma eesmärkide 
seadmisel?   
      Tundub, et sedasorti arutlused on sama tulutud nagu jutt sellest, et sõnajalg ei õitse. Armunud paarid 
lähevad ikka seda otsima, vaatamata kõigi teiste igati loogiliste ja mõistlikena tunduvatele arutlustele selle 
leidmise võimalustest. Ei aita ükski kogemusele rajanev argument. Ei loe mingid praktilised kaalutlused. Ei 
veena ka väited, mis püüavad tühjaks teha lootust üles leida õis, mis teeb inimesed õnnelikuks. Nõnda 
kordub see aastast aastasse ja põlvest põlve. 
 
      Öeldakse, et lootus sureb viimasena. Tegelikult lootus ei suregi, vaid hoopis elustab inimest. Lootust, 
mis meid läbi elu ja põlvest põlve kannab, ei saa aga rajada millelegi, mida me oma silmaga näeme või 
oma käega katsuda saame. Paulus on öelnud kirjas roomlastele:”Sest me oleme päästetud lootuses. Ent 
juba nähtava lootmine ei ole lootus: kes siis loodab seda, mida ta näeb?” (Rm 8:24) Ta julgustab ka 
korintlasi, kirjutades neile, et “me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, 
nähtamatu aga igavene” (2Kr 4:18). 
      Sõnajalaõie otsimine on hea näide sellest, kuidas nähtamatu otsimine ja taotlemine võib innustada otsi-
jaid ajast aega. Veelgi enam, lisaks innustusele anda neile osa endast, teha osalisteks otsitavast. Kumma- 
lisel kombel me saame juba otsimise läbi kätte midagi sellest, mida otsime. Me ei pruugi seda oma silmaga 
näha, kuid seda näevad teised meid vaadates. Kuigi me pole kunagi oma käes hoidnud sõnajalaõit, teame 
ilmselt inimesi, keda nähes küll tundub, et nad on selle leidnud. 
       
      Väga tähtis on siinjuures tähele panna asjaolu, et seda õit ei käida otsimas üksi. Önn ei ole inimese 
eraasi, vaid tuleb ellu alati ja ainult koos teise inimesega. Üksnes kellegagi koos on mõtet minna teele, et 
leida midagi niisugust, mida ükski silm pole seni näinud. Teiste sõnadega: see, mida me üle kõige oma 
elus igatseme, annab ennast leida vaid siis, kui kaks paari silmi seda vaatavad ja kaks südant selle 
leidmisest rõõmustavad. Jumal ei anna meile midagi ainult endale hoidmiseks, vaid avab meile ukse oma 
otsatute rikkuste juurde vahendustegevuse tarvis. Soovin, et meil oleks järgmisel jaaniööl viitsimist minna 
sõnajalaõit otsima ja et leiduks keegi, kellega koos seda teha. 
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Portlandi Eesti Seltsi peakoosolek 
 

toimub pühapäeval, 21. septembril 2008, kell 2:15  
p.l.  Portlandi Läti Maja suures saalis,   5500 S.W. 
Dosch Rd., millest palutakse kõikide PES liikmete 
osavõttu.   

P ä e v a k o r d : 
 

1. Koosoleku rakendamine. 
2. Päevakorra kinnitamine. 
3. 2007 / 2008 tegevusaasta tegevuse aruanne. 
4. 2007 / 2008 teg.aasta kassa ja rev.kom. aruanne. 
5. 2008 / 2009 tegevusaasta kava. 
6. 2008 / 2009 tegevusaasta majanduse eelarve. 
7. Liikmemaksu määramine. 
8. Valimised  (esim., juhatus, rev.kom. & naist.esin. 
9. Kohalalgatatud küsimused. 
 

Peale koosolekut näidatakse ajaloolisi amatöörfilme 
Portlandi eestlaste tegevusest 50. & 60.-ndatel aasta- 
tel. Selts pakub suupisteid, mahla, kohvi ja veini. 
 

Kokanduse  klubi  loomine 
 

      Seltsi liikmed on palunud, et PES korraldaks ees-  
tipärase toidu valmistamise õpetuse – kokanduse klu- 
bi. Viimane proovib seda alustada eeloleval sügisel.  
Kui teil on huvi Portlandi kokkade kunsti õppida või  
soovite ise oma oskusi jagada, siis võtke palun ühen- 
dust Kristi Heinsoo’ga, tel. (503) 625-1790 või e-posti- 
ga: HeinsooKristi@aol.com.  Kui esimese õppetunni  
aeg ja koht on kindel, siis teatame nendele, kes sel- 
leks on huvi näidanud. 
 
 

Portlandi Sümfooniline Laulukoor 
 

esineb koos Oregon Sümfoonia Orkestriga. Esita- 
takse Ralph Vaughan Williams’ Serenade to Music 
and Ludwig van Beethoven’i Symphony No. 9. 
 
     Kontserdid toimuvad laupäeval, pühapäeval ja es- 
maspäeval, 27., 28. & 29. septembril 2008  Arlene 
Schnitzer Concert Hall, S.W. Broadway & Main Street 
Juhatab Carlos Kalmar. 
 

EELK  Portlandi  Koguduse 
 

jõulueelne kokkutulek, näitemüük ja loterii toimub 
pühapäeval, 30. novembril 2008, kell 11:00 e.l. Läti 
Maja suures saalis. 
  Koguduse naistoimkond pöördub juba varakult kaas- 
maalaste poole, et nad oma annetuste ja osavõtuga 
aitaksid kaasa jõululaada heaks kordaminekuks. Nais 
toimkond võtab juba varakult vastu igasuguseid kuns- 
ti- ja käsitöö esemeid, tarbeasju, toitaineid ja muud  
kas müügiks, loosimise auhindadeks või einelauale. 
 

 
 
 
 
 

The Portland Estonian Society 
 

annual meeting will take place Sunday, Septem- 
ber 21-st, 2008 at 2:15 p.m.  at the Portland Lat- 
vian Center main hall, 5500 SW Dosch Rd. 
 

A g e n d a : 
 

1. Meeting Opening. 
2. Acceptance of proposed Agenda. 
3. Review activities 2007/2008 activity year. 
4. Review financials from 2007/2008. Audit report. 
5. Proposed activities for 2008/2009 activity year. 
6. Proposed budget for 2008/2009 activity year. 
7. Determine Membership Dues. 
8. Elections (Pres., board, audit comm., event prep.) 
9. Questions. 

 
After the meeting we plan to show some personal  
films from our Portland Estonian activities in the 50’s 
and 60’s. PES will provide snacks, juice, coffee, wine 

 
Estonian  cooking  classes 

 
PES members have requested that we organize Esto- 
nian cooking classes. We would like to begin this pro- 
cess by getting a list of people interested in attending 
and/or presenting Estonian food preparation. If you  
are interested, please contact Kristi Heinsoo, tel. 503- 
625-1790 or e-mail: HeinsooKristi@aol.com.  When  
we have a date and time for the first session, those  
who expressed interest will be contacted. 
 
 
 

Portland  Symphonic  Choir 
 

sings with the Oregon Symphony Orchestra pre- 
senting Vaughan Williams’ Serenade to Music and 
Ludwig van Beethoven Symphony No. 9. 
     The concerts are on Saturday, Sunday, Monday, 
September 27., 28. & 29th, 2008 in Arlene Schnitzer 
Concert Hall, S.W. Broadway & Main Street. 
Conductor Carlos Kalmar. 
 
 
 
 
Portlandi Eesti Seltsi jõuluõhtu  korraldakse laupäeval, 
20. detsembril 2008 koos jõulupäraste ettekannete, jõulu- 
vana küllatuleku ja toidulauaga Läti Maja suures saalis. 
 
Ülemaailmne eestlaste kokkutulek, ESTO 2009, on ka- 
vandatud tuleval aastal 30. juunil Münsteris, Saksamaal. 
 
 
XXV Eesti Üldlaulupidu ja XVIII Üldtantsupidu toimuvad 
3.- 5. juulil 2009 Tallinnas. 
 

E E L S E I S V A I D    Ü R I T U S I 
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 Soovime õnne sünnipäevaks ! 
 
 A u g u s t i s       S e p t e m b r i s 
 
 
  4.  Rapp, Kalev  1.  Merilo, Raimo 
    4.  Vaga, Reet    5.  Mohlman, Peter 
       9.  Norman, Hildi      6.  Narits, Karl Markus 
        12.  Lood, Peeter        8.  Heinsoo, Kristi  65 
           13.  Mirka, Alar          9.  Kadaja, Milla  92 
  18.  Carroll, Zander          10.  Alver, Valentin 
 20.  Carroll, Küllike        10.  Kasparek, Ilmar 
           20.  Arokäe, Leida      13.  Rosenfeld, Ella 
        24.  Paris, Anton      18.  Eby, Brian  50 
      24.  Sööt, Hennok    22.  Berger, Andrew Lee 
   25.  Johnston, Lia  21  24.  Talviste, Endel 
 25.  Workman, Õie           30.  Schumacher, Krista 
25.  Arokäe, Arvi         30.  Kubbo, Raivo 
  25.  Tammik, Oke 
     26.  Heinsoo, Heino 
        28.  Teose, Liina 
           30.  Heinsoo, Jaan  75     

 
 

Teretulemast  Portlandi ! 
 

         Oregoni eestlaste suvepäeval pühapäeval,    
13. juulil Jenkins Estate Pargis oli osavõtjail võimalus 
tutvuda siinse rahvuspere uute liikmetega. Soovime 
siinkohal õelda südamliku teretulemast hiljuti rooside-
linna Portlandi elama asunud kaasmaalastele: 
 
•     Steven ja Eve Nilenders  Eestist.  Õpivad / tööta- 
vad PSU ülikooli juures Portlandis. 
•  Tõnu Sepp  San Franciscost. Tema teismelised    
lapsed  Kalev ja Sophia elavad San Franciscos. 
•    Marje Rinne  Alohas.  Isa olevat eesti päritoluga. 
•    Chelsea Rodgers.  Kadunud isa (Tullisson), sünd 
New Yorgis, oli eesti päritoluga. Chelsea töötab Old 
Market Pub’is, Garden Home’is. 

 
Õ n n i t l e m e ! 

 
         Õnnitleme oma võrkpalli sõpradest uhkeid 
vanemaid  Melissa  ja  Greg Yochum’i, keda õnnis- 
tati 14. juulil, kell 4 p.l. tütre  Emily Elizabeth’i sünni- 
ga. Beebi kaalus 6 lb. 14 oz. Nagu vanaisa Mati Sööt 
märgib, olevat see neljanda (ja viimase) beebi sünd 
sel aastal Söödi suguvõsas. 
 

 

Kaastunde  avaldus 
 

     Oregoni eestlaspere leinab 13. juunil 2008 Moor- 
head’is, Minnesotas 91 aasta vanuses surnud endist 
Portlandi rahvuskaaslast, Aino Kõivastik’ku ja 
avaldab troosti kadunu tütrele. 
 
 
 

 
 
 

 
Portlandi  ema  ja  tütre  

populaarsus  Eestis 
 

                                
                               Tuntud kodumaa aja- 

      leht “Maaleht” aval- 
                   das emadepäeva pu- 

      hul mai algupoolikul 
      pikema artikli peal- 

         kirjaga:   
       
      “Ema ja tütar ei          

ka kalli      oska kallistusteta 
       elada”. 
 
      See kahe leheküljeli- 
      ne kirjeldus koos pil- 
      tidega pakub huvita- 
      va ülevaate Portlandi 

perekondade Lehti (Merilo) ja Liina (Teose) perekondli- 
kust läbikäimisest kui ka kohaliku rahvuspere tegevu-  
sest ja huvist eriti eesti rahvatantsu viljelemisel. 
 
      “Maalehe” reporter, Anneli Aasmäe, ülevaatlik kirjel 
dus haarab oma lõpuosas järgmise kokkuvõtte eestlu-  
se alahoiul: 
 
      “Tegelikult võib Lehti Merilo ja Liina Teose laste 
hulka lugeda ka need paarsada väliseestlast, kes on  
ligi 60 aastat igal pühapäeval tantsuproovi kogunenud, 
et algul Lehti ning hiljem Liina käe all eesti rahvatantse 
õppida. Peale kohalike eestlaste on rahvatantsurühm 
“Tulehoidjad” tegevusega liitunud paarkümmend amee 
riklast ja teiste rahvuste esindajat, kes lisaks “Tuljaku- 
le” ja “Kaera Jaanile” õpivad usinalt ka eesti keelt. 
 
      “Nad juba laulavad nii ilusti eesti keeles “Ta lendab 
mesipuu poole”, õhkab Lehti, kes tavatseb selliseid ko 
halikke nimetada adopteeritud eestlasteks”. 
 
    Portlandi eestlaste seltsielu ja rahvusliku meele ülal- 
hoidmine on ema ja tütre südameasjaks olnud aasta- 
kümneid.  Kokku tullakse jumalateenistusteks, ja jõulu- 
pühadeks, tähistatakse vabariigi aastapäeva ja leeripi-  
dusid.  Lehti ja Liina kodud on pilgeni täis eesti kultuu- 
riga seotud fotosid, seinapilte ja nipsasju ning peolau- 
alt ei puudu hapukapsad ega rukkileib. 
 
      Et Lehti oma kolme adopteeritud lapse inglisepära-  
sed eesnimed eestimaiste vastu vahetas ja neile juba 
varakult eesti keele selgeks õpetas, on päevaselge. 
  
     Sama enesest mõistetav on seegi, et kallistamine 
on selles peres igapäevane komme. “Me kohe ei oska 
muutmoodi elada”, rõhutab Lehti ja haarab tütrel rõõm 
salt ümbert kinni.  Sama kinnitab ka Liina tütar Maari- 
ka: “Meie peres on armastus peaaegu käega katsutav”. 
 
  Anneli Aasmäe -  “Maaleht” 
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Proovide  ajad 
 

  4:00 – 4:30   kandle ansambel – üle nädala 
  4:30 – 5:30   lapsed 
  5:30 – 5:45   täisk. & lapsed koos: folkloori tantsud 
  5:45 – 7:15   täiskasvanud 
 

Rahvatantsu  proovid 
 

    7. septembril 2008  Läti Majas  - alates 5:30 täna 
  14. septembril  Läti Majas - kell 4:00 tänasest 
  21. septembril  Läti Majas 
  28. septembril  Läti Majas 
    5. oktoobril   Läti Majas 
  12. oktoobril   Läti Majas 
  19. oktoobril   Läti Majas 
  26. oktoobril   Läti Majas 
    2. novembril  Läti Majas 
    9. novembril  Läti Majas 
  16. novembril  võimalikult Läti Majas 
  23. novembril  Läti Majas 
  30. novembril  mitte Läti Majas 
 

 
Erika Põlendik tuleb Portlandi 

 
      Erika Põlendik on D-rühmade üldjuht tuleva suvel  
Tallinnas toimuval XVIII Üldtantsupeol. Ka “Tulehoid- 
jad" rahvatantsurühm tantsivad koos D-rühmadega 
tantsupeol. 
      Mul on heameel teatada, et Erika Põlendik tuleb 
novembris Portlandi, Seattlesse ja Vancouverisse, et 
viimistleda meie rahvapeo tantse. Kui on teada Erika 
täpsed Portlandis viibimise kuupäevad, siis korralda-  
me ekstra proove sel ajal.                 Liina Teose. 
 
 

Regilaulude  lisamine 
 

      Rahva tungival soovil alustame midagi uut sel sü- 
gisel. Moodustame väikese grupi tantsijaid, kes soovi- 
vad regilaulu laulda. Esineme regilauludega kõikidel  
rahvatantsu ettekannetel. See lisab palju meie kava-  
dele ja teeb meie esinemised veelgi mitmekesise-  
maks ! Palun teatage mulle kas soovite regilaulu koos 
meiega laulda !   Liina Teose. 
 
 

Segakoori  harjutused 
 

      Nagu segakoori juhataja, Kati Tamm teatab, alus- 
tab Portlandi segakoor harjutustega järgmisel kujul: 
 
Pühapäeval,   7. septembril, kell 1:00 p.l. Läti Kirikus. 
Pühapäeval, 14. septembril, kell 3:00 p.l. Läti Kirikus. 
Pühapäeval, 28. septembril, kell 3:00 p.l. Läti Kirikus. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Practice  times 

 
  4:00 – 4:30   kannel ensemble- every 2 weeks 
  4:30 – 5:30   children’s dance and singing 
  5:30 – 5:45   adults & children folklore dances 
  5:45 – 7:15   adults folk dance 
 

Folk  dance  practices 
 

  Sept.  7,        Latvian Center – at 5:30 today only 
  Sept. 14, Latvian Center -  at 4:00 from now on 
  Sept. 21, Latvian Center 
  Sept. 28, Latvian Center 
  Oct.  5, Latvian Center 
  Oct.  12, Latvian Center 
  Oct.  19, Latvian Center 
  Oct.  26, Latvian Center 
  Nov.  2 Latvian Center 
  Nov.  9 Latvian Center 
  Nov.  16 possibly at Latvian Center 
  Nov.  23 Latvian Center 
  Nov.  30 not at Latvian Center. 
 
 

Erika Põlendik coming to Portland 
 

      Erika Põlendik is the main director of the D-folk 
dance troupes at next summer’s tantsupidu in Tallinn. 
(“Tulehoidjad” will be dancing with the D-troupes). 
 
     I am excited that Erika Põlendik is coming from 
Tallinn to Portland, Seattle and Vancouver in Novem- 
ber to fine-tune our dances for tantsupidu. As soon  
as we know Erika’s exact dates in Portland, we will 
schedule practices during that time.        Liina Teose. 
 
 

Adding  regilaul 
 

      By popular demand, I am excited to let you know 
that we will form a small group of interested dancers 
who would like to learn to sing regilaul (the ancient  
form of Estonian singing). We will perform at all of our 
folk dance performances. This will add a new dimen- 
sion to our performance ! Please let me know if you 
are interested in singing regilaul with us.   Liina Teose. 
 

 
Mixed  Choir  practices 

 
    Portland Estonian Mixed Choir director, Kati Tamm 
announces the choir practice times as follows: 
 
September  7,   1:00 p.m.  Latvian Church 
September 14,  3:00 p.m.  Latvian Church 
September 28,  3:00 p.m.  Latvian Church. 
 
 
 

HUVIALARINGIDE   HARJUTUSTE   KAVA 
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 Abipraost Hendrik Laur  •  Diakon Kalle Merilo 
 
  Pühapäeval,  3. augustil 2008,    kell 11:00 e.l. 

   12.  PÜHAP.  PÄRAST  NELIPÜHI  JA 
      EESTI  TAASISESEISVUSPÄEVA 
               JUMALATEENISTUS 
            Lauluraamatud.  Kohvilaud. 

 
 
   Pühapäeval,  7. septembril 2008,  kell 11:00 e.l. 

KODUMAALT  LAHKUMISE  MÄLESTUS- 
JUMALATEENISTUS  ARMULAUAGA 

Laululehed.  Armulaud.  Kohvilaud. 
 

 
   Pühapäeval,  5. oktoobril 2008,    kell 11:00 e.l. 

LÕIKUSPÜHA  JA  KOGUDUSE 
AASTAPÄEVA  JUMALATEENISTUS 

Lauluraamatud.  Ettekanded.  Kohvilaud. 
 

 
   Pühapäeval,  2. novembril 2008,   kell 11:00 e.l. 

ISADEPÄEVA  JA  EESTI  TAASSÜNNI 
JUMALATEENISTUS  ARMULAUAGA 

Laululehed.  Armulaud.  Ettekanded.  Kohvilaud. 
 

 
   Pühapäeval,  7. detsembril 2008,   kell 11:00 e.l. 

KRISTUSE  TULEMISE  PÜHA 
JUMALATEENISTUS 

Lauluraamatud.  Kohvilaud. 
 
 
   Kolmapäeval, 24. detsembril 2008,  kell 2:30 p.l. 

JÕULUÕHTU  JUMALATEENISTUS 
Laululehed.   Ettekanded. 

 
 
     Koguduse õpetaja:           Koguduse esimees: 
 
     Abipraost Hendrik Laur        Helmuth Kalmann 
    4111 Gull Harbor Rd. NE     8159 SW 85th Ave. 
    Olympia, WA 98506             Portland, OR 97223 
     Tel.: 360-352-2371              Tel.: 503-244-9083 
 
 
    Koguduse abiõpetaja:        Koguduse laekur: 
 
     Diakon Kalle Merilo            Anne D. Eby 
    2611 Glenhaven Rd.             5775 SW Homesteader 
    Lake Oswego, OR 97034      Wilsonville, OR 97070 
    Tel.: 503-260-4739                Tel.: 503-638-0233 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E.E.L.K.  ja  EELK   
ühinemise  põhjendus 

 
Peapiiskop A. Taul  •  Peapiiskop A. Põder 

 
      E.E.L.K.  ja  EELK  on ühise usu ja võitluse läbi 
olnud aastakümneid üksteise kõrval, toetanud üks- 
teist ja teeninud Eesti rahvast Eestis ja paguluses. 
Tänaseks on aga olukord põhimõtteliselt muutunud, 
seades kirikute ette ühinemise ülesande. 
       
      Ühinemisel on kaks põhjust: 
 
•   Juriidiline – moraalne, et rahvas ja kirik oleks vor- 
miliselt ühtne, nüüd kus okupatsioon on lõppenud. Nii 
nagu Eesti Vabariik on taastatud, pole meilgi põhjust 
enam eralduseks. Kirikul polnud kerge ei väljaspool 
okupeeritud Eestit ega ka sees, kus kümneid kogudu- 
se õpetajaid ja tuhandeid koguduste liimeid viidi Sibe- 
risse ja nad hukkusid märtritena. Seistes oma veen- 
dumuste ja tõe eest, oleme me kõik kannatanud pu- 
naterrori all: kodumaa kaotuse, sõna- ja usuvabaduse 
puuduse, vangistuses olles ja paljul muul moel. 
      1943. a. Kirikukogu poolt piiskopile sõjaolukorra 
ajaks antud erivolitused moodustada kiriku organid ju- 
hul, kui kirikukogu kokku tulla ei saa, on nüüdseks 
lõppenud seoses iseseisva Eesti Vabariigi taastami- 
sega kodumaal. 
 
•  Praktiline – see, et Välis-Eesti kiriku kogudused on 
järjest arvukamalt ja nõudlikumalt pöördunud Tallinna 
konsistooriumi poole Eestis ordineeritud vaimulike 
saamiseks. Kodumaal on endalgi vaimulike puudus, 
hetkel vajame ca 15 vaimulikku, et täita oma Eesti ko- 
gudusi ja kohustusi Eesti Riigi ees, mis tuleneb kap- 
laanidega Kaitsejõududes, Eesti Politseis, Vanglates 
ja Piirivalves ning Kaitseliidus. Sellest lähtuvalt on 
meil meie prioriteedid seatud. 
      Olles iseseisev E.E.L.K., on igal kirikul oma üles- 
anne koolitada ja hoolitseda vaimulike järelkasvu eest 
Milline on see olukord kogudustes 20-30 aasta pärast 
Kas saame anda edasi oma lastelastele meid sidu- 
nud Hendrik Visnapuu tõotuse:”Me kestame üle aja”? 
 
    Kirikute ühinemise puhul muutub see meie ühiseks 
huviks.  “Rahvuskaaslaste Programmis” on Eesti Riigi 
valitsus seda asjaolu arvestanud ja on näidanud oma 
huvi tulla siin appi EELK-le ning E.E.L.K.-le, kus on 
selgesti mõista antud, et abi tuleb ühinenud kirikule. 
See aitab meil lootusrikkamalt vaadata kaugemasse 
tulevikku, mil vajame esiisade maa suuremat tuge. 
 
      Nii Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik kui ka Eesti 
Evangeelne Luterlik Kirik vaatavad ühinemisele, kui 
erakordselt olulisele sammule eestluse kestmiseks ja 
rahvuslikuks ning kiriklikuks püsimajäämiseks. 
 
 

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 SW Dosch Rd.  Portland 
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 Ü L E S K U T S E  ! 
 

        Lugupeetav kaaseestlane Oregonis ! 
 
      Käesolev hilissuvine üleskutse on suunatud 
EELK Portlandi Koguduse liikmete kõrval ka teis- 
tele sõbraliku toetuse hankimiseks, et selle aasta- 
se erikorjandusega tugevndada võimalusi ema- 
keelse Kodukiriku ja usulise teenimise säilitami- 
seks Oregonis. 
 
      Võime olla tänulikud Kõigevägevama õnnistu- 
sele, et oleme suutnud säilitada umbes 160 peali- 
ses Oregoni eestlasperes küllaltki tugeva rahvus- 
kultuurilise omapära ja selle väljendusvõime, oma 
esivanematelt päritud usulise püsivuse ja rahvus- 
liku ühtekuuluvustunde. Oleme siin elanud kogu- 
dusena 57 aastat suure rahvusliku perekonnana, 
tundes heameelt meie ühiskonna rõõmsatest 
sündmustest ja valades pisaraid mõne saatus- 
kaaslase viimasele teekonnale saatmisel. Viimas- 
te arv on tänaseni tõusnud 167-le. 
 
      Oleme tänulikud, et pärast õp. Leo Leiv’i va- 
naduspuhkusele siirdumist 2002 aasta juulis ja 
hilisemat surma, Olympias elunev abipraost 
Hendrik Laur nõustus meie Kogudust teenima 
hooldaja õpetajana, pidades jumalateenistusi vä- 
hemalt üks kord kuus ja eripühadel. Teda abistab 
sealjuures tõhusalt diakon Kalle Merilo ja organist 
Helle Merilo-Baker koos kirikuvanema Helve Kal- 
mann’i ja teiste nõukogu liikmetega. 
 
      Loodame, et keegi ei unusta käesolevat toe- 
tuspalvet, vaid läkitab omapoolse jõukohase an- 
netuse EELK  Portlandi Koguduse laekurile, Anne 
Eby’le ligilisatud aadresseeritud ümbrikus. 
 
      Südamliku tänu ja parimate soovide ja tervi- 
tustega EELK Portlandi Koguduse nimel, 
    

Helmuth Kalmann – esimees. 
 
 

Eesti  mõistatusi 
 

1.  Sünnib sügisel, lamab jõgedel, sureb kevadel ? 
2.  Eest kui ora, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas 
3.  Kes on istudes kõrgem kui seistes ? 
4.  Kes mõistab kõik maailma keeled ? 
5.  Lagi all, lagi peal ja lae peal lauldakse ? 
6.  Punane poisikene rohelised juuksed ? 
7.  Saar millel ei ole mereäärt ? 
8.  Viis venda, igal vennal ise kamber ? 
9.  Kasvab ja kahaneb, aga otsa ei saa kunagi ? 
 
 
 

TEATED 
 

P A L V E        
 

      On sinul muret, rõhub sind rist, 
      küll Jumal kuuleb su õhkamist; 
      Hing ära nuta nii palju sa, 
      Jumal ei jäta sind abita. 
  

 On kõik su lootus kaduma läin’d, 
  Jumala tõotus seisma on jään’d. 
  Su kindel tugi, Ta hoiab sind 
  Saad Temalt väge, murelik hing. 
      
      Veereta mured Jumala peal 
      väikesed, suured, Ta aitab, teab. 
      See vägev Isa küll leiab nõu, 
      saad Temalt abi, anna Tal au.    (Helga Konks) 
 
 

Vanasõnu  ja  ütelusi 
 

•   Idast tuleb suvi, idast tali ja idast ilmalõpp. 
•   Isa saab uue naise, aga lapsed ei saa uut ema. 
•   Igas viljas on kuldseid teri, aga ka aganaid. 
•   Jumala veskid jahvatavad pikkamisi – aga kindlalt. 
•   Kui püüad kõigest väest, saad üle igast mäest. 
•   Kus kuri koer ja ilusad hobused, sealt võta naine. 
•   Kivist jääb ase, puust känd, inimesest mälestus. 
•   Kohv olgu must kui patt ja magus nagu armastus. 
•   Taevaminemise pühal – ristipäeval ei kasva rohi. 
•   Taevatee on kitsas ja konarline, põrgutee sile ja lai. 
•   Usk, lootus, armastus ja mälestus on elu voorused. 
•   Vara tööle, hilja voodi, nõnda rikkus tuppa toodi. 
•   Ütle kes on su sõbrad ja ma ütlen kes sa ise oled. 
•   Ei kõik kanad saa õrrele, ega kõik tüdrukud mehele 
 

Uus  seletav  sõnaraamat 
 

lõikuspüha  -  haigla operatsioonisaali vaba päev 
lõunanaaber – sööklas kõrvaltoolil istuja 
läkitama – karusnahkse kõrvadega mütsiga käima 
mesikäpp – õrnalt tütarlast silitav poisikäsi 
metropol – allmaaraudtee politsei 
metsakasvatus – pisut metsa läinud lastekasvatus 
metsaline – marja- või seenekorjaja 
moskiito – naaberriigi pealinnast pärit mafiooso 
mustsärklane – kaua pesemata pesuga 
musulman – suudelda armastav mees 
määnduma – lambahäälseks muutuma 
mürsik – väikesekaliibrilise kahuri mürsk 
nabaauk – jäälahvandus põhjapoolkeral 
nagin – varnadega varustatud riidehoidla 
noolima – vibupüssiga jahti pidama 
näkkima – näkineidudega sehkendamine 
oksendama – puid laasima 
pettur – võipiima pidev tarvitaja 
pimekamber – noorpaari magamistuba pulmaööl 
pingviin – eelpingestatud alkohoolne jook. 
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Eesti päritoluga  dr. Helmi L. Lutsep  on tunnustatud insuldi- 

spetsialist, kes on osalenud paarikümnes insulditeemalises kliini- 
lises uuringus ja avaldanud sel teemal paarkümmend artiklit 
rahvusvahelistes teadusajakirjades. 

 
Hetkel töötab ta Oregoni Tervise ja Teaduse Ülikooli (OHSU) 

neuroloogiaosakonna abiprofessori ja Oregoni insuldikeskuse abi- 
direktorina. Ta on olnud ajakirja “Stroke” toimetuskolleegiumi liige, 
hetkel on dr. Lutsep veebipõhise eMedicine’i neuroloogia osa pea- 
toimetaja.  

Eesti keelt valdava Lutsepa üks vanematest oli eestlane ja 
teine lätlane, kodus oli esimeseks keeleks eesti keel. Kogu oma 
elu on Lutsep elanud Ameerikas, teadustööd on teinud Mayo Me- 
ditsiinikoolis, California ja Stanfordi ülikoolis. 

 
Eestis käis Lutsep täna toimunud Ida-Tallinna Keskhaigla kor- 

raldatud konverentsil  “Akuutse insuldi endovaskulaarne ravi”, kus 
ta rääkis teemal, kuidas ja miks valida endovaskulaarset ravi 
insuldi juures. Konverentsi üheks osaks oli ka Lutsepa poolt läbivii- 
dud töötuba, kus juhtumi analüüsi vormis räägiti otsustusprotessist 
akuutse insuldi ravis. 

 
“Eesti meditsiini tase on ebaühtlane, on väga vanamoodsaid 

haiglaid ja samas on rahvusvahelisel tasemel oma ala tipptegijaid 
nagu Toomas Toomsoo ja Sulev Margus,” avaldas Lutsep arva- 
must Eesti meditsiini kohta. 

 Lutsep on tegelenud ka insuldi preventsiooniga. Suurimaks probleemiks preventsiooni juures pidas 
Lutsep seda, et vastupidiselt infarktile ei saa inimene tihti aru, et tal on insult. Inimene mõtleb, et on väsinud 
ja läheb magama, kuid sellega tegelikult võimendub insuldi poolt tekitav kahju.  “Tihti inimesed ei tea, et 
neil on insult, sest valu ei ole,”  ütleb Lutsep. 
 
 “Meil on üks uus viis, kuidas õpetada inimesi oma lähedasi jälgima just juhtuma hakkava insuldi 
osas. Esiteks võiks inimene naeratada, vaata kas üks suupool “kukub alla’. Teiseks võiks inimene hoida 
käsi ees, kas ta jõuab hoida käsi või kas üks käsi kukub alla. Kolmandaks võiks inimene rääkida mõned 
laused, vaata kas ta saab seda õigesti teha,” rääkis Lutsep. 
 
 “Perearstide osa preventsioonis on oluline. Tegelikult on patsiendile vaja anda lihtsaid nõuandeid. 
Kõige tähtsamad märksõnad on elustiil, kehaline aktiivsus, kehakaal – kõik need mõjuvad vererõhule. 
Vererõhk on kõige tähtsam riskifaktor, siit tulevadki insuldid. Tihti inimene ise ei teagi, et neil vererõhk on 
kõrge,” rääkis Lutsep. 
 
 Lutsep on kogu oma professionaalse karjääri pühendanud insuldi uurimisele. Mis on tema jaoks 
selles valdkonnas suurim üllatus ?  “Suurimaks üllatuseks insuldi juures pean seda, milline on tegelikult 
nende inimeste arv, keda on võimalik terveks ravida. Ma arvasin, et kümne aastaga on meil ravimid ja 
mehaanilised vahendid, mis aitavad insulti ravida nii et isegi pooled patsiendid saavad koju minna. Kuid 
tegelikult saavad iseseisvalt koju minna ainult kolmandik patsiente,”  rääkis Lutsep. 
 
 
 
   Koguduse hooldaja õpetaja         Esimees:  Helmuth Kalmann  Laekur:  Anne D. Eby 
   Abipraost  Hendrik Laur              8159 S.W. 85th Avenue   5775 SW Homesteader Rd. 
   4111 Gull Harbor Rd.  N.E.                Portland, OR  97223-6904  Wilsonville, OR  97070 
   Olympia, WA  98506    Tel.: 503-244-9083       Tel.: 503-638-0233 
 
 

M A A I L M A    J U H T I V    I N S U L D I – 
S P E T S I A L I S T    O N    E E S T L A N E 
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Tugevajõuline köievedamise võistlus suvepäeval on täies hoos 

Nööri kerimise võistlus on kätele vägagi väsitav ja pingutav 

 
       
       
       
       
 Oregoni  eestlaste  suvepäev 
 
      Oregoni eestlaste suvine väljasõit ja suvepäev 
toimus Portlandi Eesti Seltsi ja Koguduse ühisürituse- 
na pühapäeval, 13. juulil 2008 Jenkins Estate Pargis 
(Camp Rivendale), milline asub SW Grabhorn Rd. 
ääresd.  Jenkins Estate Park on privaat ettevõte ja si- 
saldab väliseks kokkutulekuks igati sobiva sissesea- 
de. See haarab katusega kaetud avara hoone, milline 
on varustatud laudade ja pinkidega. 
      Sissesõidu kõrval on autode parkimispaik. Pargis 
leidub ka suur laste mänguala kui ka võrkpalli väljak. 
Kõrvalhoones on pesemisvõimalused ja väljakäigud. 
      Sellest suvisest kokkutulekust võttis osa koos las- 
tega 43 isikut. Suvepäev algas tervitusega PES esi-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
mehelt Paul Narits’alt. Avapalvuse pidas diakon Kalle 
Merilo, olles valinud selleks taas vägagi huvitava 
teema.  Toimus ka mõnede uustulijate tutvustamine. 
 
      Rikkalik toidulaud andis võimaluse eritoitudega 
tutvumiseks ja näljatunde rahuldamiseks. Kokkutulek 
pakkus ühtlasi hea võimaluse mõnusaks jutlemiseks 
sõprade ringis. Paljudele pakkus lõbu mitmelaadilis- 
test organiseeritud mängudest osavõtt. Nii toimusid 
võistlused pikkade nöörijuppide pulgale kerimises, 
köievedamises, kummisäärikute viskamises, võrkpal- 
lis, jne. Võitjaid austati diplomiga. 
      Võiks öelda, et see oli igati meeldiv ja tore kokku- 
tulek ilusa ilmaga vaba looduse rüppes. Osavõtt oli 
oodatust veidi tagasihoidlikum.                 H.K. 

      
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T E G E V U S K R O O N I K A T
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 Portlandi  võrkpallurite  agarus 

 
      Portlandi eestlaspere võrkpallurid võivad tagasi 
vaadata 56 aasta pidevale osavõtule võrkpallimängu 
harrastamisel. Sellele pandi organiseeritud alus välis- 
mänguväljaku rajamisega S.W. 14. Avenue asuva 
Portlandi pargi äärel (Ervin & Salme Söödi elukoha 
vastas) 1952 a. suvel. 
  
     Tavakohasteks harjutusteks on kasutatud peami- 
selt SW Multnomah ja Metzgeri koolide võimlaid. Nii 
nais- kui ka meeskonnad on võtnud osa paljudest 
linnaturniiridest ja osalenud ka Lääneranniku Eesti 
Päevade kui ka ESTO võistlustel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATED 
 
 
      Eestlasist võrkpallurid domineerisid Portlandi lin- 
naturniiridel eriti 1970 – 1980 aastate perioodil. Nüüd 
kannatavad rida endiseid tippmängijaid põlvevigas- 
tuste ja muude selliste probleemidega. 
      Koolide lõppemisega juunis lõppes ka võrkpalli 
sisemängude periood. Siirduti taas välisväljakule 
Jackson Middle School spordiväljaku äärel, SW 40th 
Ave., kus koordinaatorina tegutseb Mati Sööt, kandes 
hoolt nii võrgu ülesse seadmise, piiride märkimise kui 
ka teadete vahendajana. 
      Võiks öelda, et osavõtt välismängudest juulis on 
olnud väga hea, eriti noorte osas. Loodame, et see 
jatkub nii ka edaspidi. 
           H.K. 
 
 
 
 
 
          Vaade välisväljakul 
          mängivaile noortele 
          ja veidi vanemaile 
          võrkpalli huvilistele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Võrkpallurid valmis- 
          tuvad pildistamiseks: 
 
          Ees (vasakult): 

      John Maurer 
          Mati Sööt 
          Paige Baker 
          Helle Merilo-Baker 
          Eve Nilenders. 
 
          Tagareas (vasakult): 
          Heleene Tammekivi 
          Olli Tammekivi 
          Hendrik Tammekivi 
          Dameon Sööt 
          Mark Dietrich 
          Arne Kesküla 
          Kalev Sepp 
          Steven Nilenders 
          Mai-Lill Mägi 
          Tõnu Sepp 
           
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 
 
              
              
              
         
 
            

         Eri spordialade 
         võitjaid austatakse 
          võistluse lõppemi- 

                     sel diplomiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suvepäevast osavõtjad 
naudivad jutlemist 
sõprade ringis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tutvustame: Steven & Eve Nilenders    Tutvustame: Paul Jacobsen poja Edvard’iga 
 
 
 

PILDIKROONIKAT   SUVEPÄEVAST10 
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The country with a great big voice 
 

      The good news is Estonia manifested a popular 
revolution against the Soviet Union using music, not 
guns. The bad news is a lot of the music was written 
in the mid-‘80s, when songs like “We Are the World” 
and “Tears Are Not Enough” embodied the popular 
approach to making political change. 
      Music has incredible power, and as The Singing 
Revolution proves, even cheesy, overproduced and 
over-performed music has undeniable emotional po- 
tency when it’s used to rally people around a common 
cause. 
       
      So no matter what you think of the actual tunes in 
The Singing Revolution, the beauty of the human 
voice always rings loud and clear as documentary 
filmmakers James Tusty and Maureen Castle Tusty 
take the viewer on a speedy tour of Baltic history. 
      Beginning with Estonia’s long history of invasion 
and occupation by surrounding countries, the movie’s 
central arc begins with the 1939 signing of the “Molo- 
tov-Ribbentrop Pact” that saw Estonia, and fellow 
Baltic states, split between Germany and the Soviet 
Union. 
      Once Estonia came “under the protection” of the 
Soviets, it ceased to exist outside the minds and 
hearts of its citizens, who now faced long visits to Si- 
beria if they felt a twinge of Estonian patriotism. 
      For years, Estonians were silenced, but they still 
found a way to sing and soon singing became a sym- 
bol of Estonian identity. By the time Mikhail Gorbach- 
ev took office, singing became a form of resistance as 
a result of a concert series that spontaneously grew 
into peaceful public demonstrations. 
  
     At one point in Estonia’s path toward independ- 
ence, the citizens create an alternate government in-
tended to usurp power from the Soviet authority. The 
move works, but it angers the nearly one million Rus- 
sians who moved into Estonia as part of the forced 
“Russification” program. They stage a revolt of their 
own and this isn’t so peaceful – they storm the head- 
quarters of the rival government. 
      Before the mob breaches the door, the fledgling 
Estonian authority issues a call for help, asking its 
citizens to show their support. Within minutes, ordina- 
ry men and women begin surrounding the Russians, 
now trapped in the courtyard of the government build- 
ing. As the Estonian group gets thicker, the Russians 
panic – fearing the worst. 
 
      Watching the scene unfold, it’s hard to imagine 
how things couldn’t get bloody. Yet, miraculously, 
when asked to open a path for the Russians, the 
Estonians do so – without pushing or throwing insults.  
 
 

 
 
 
 
Instead, they sing at them as they run the gauntlet to 
safety. Estonia has proved you can fight the power 
without shedding a single drop of blood – and on that 
score alone, we could all stand to learn more about a 
little country that found a great big voice. 
 
       Katherine Monk – Canwest News Service. 
       

 Economy  slowing  down 
 

      Estonia’s economy is slowing sharply; after 
several years of GDP growth at or close to 10%, the 
rate of expansion this year will be very slow and could 
even be negative. The property downturn and a deci- 
sive change in consumer sentiment are the main rea- 
son behind the decline. 
     The sharp slowdown in the Estonian economy that 
began in 2007 is now undeniable. In every year since 
2000, Estonia has posted GDP growth in excess of 
7%. In 2005 and 2006, growth was running at double- 
diget rates. It remained there in the first quarter of 
2007 but thereafter has slowed markedly. The fourth- 
quarter was just 4.8%, bringing full-year growth down 
to 7.1%. According to the official flash estimate, 
growth in the first quarter of 2008 was just 0.4% year 
on year, with the level of output, after seasonal adjust 
ment, falling between the fourth quarter of 2007 and 
the first quarter of 2008.       
      The downturn is mainly the result of a slump in 
Estonia’s previously fast-growing property market, 
which has led to a drop in demand for construction 
services and materials and, hand in hand with this, a 
sharp deterioration in consumer sentiment because of 
the rise in inflation, which hit 11.4% year on year in 
March. As yet, there is little sign of major problems in 
the labor market. Registered unemployment has been 
gradually increasing since last autumn, but employ- 
ment was still rising in the first quarter and, judging by 
the growth of social-security contributions, real wages 
still seem to be growing pretty quickly. Yet rising 
prices seem to have persuaded households to cut 
back on expenditure and as a result domestic de- 
mand is weakening sharply. Retail sales in the first 
quarter of 2008 were 0.5% lower year on year in 
volume terms and sales of expensive items such as 
cars are falling fast. Net exports are now growing 
faster than imports. 
      Indeed, there is a danger that fears of a more 
severe recession may become self-fulfilling. If consu- 
mer pessimism causes businesses serving the 
domestic market to cut back their investment plans 
and the property market continues to weaken, then 
the downturn could enter a second phase, in which 
labour-market weakness causes households to be- 
come even more worried about the future. 
 
      The Economist Intelligence Unit Views, 2008 
          “Läänekaare Postipoiss”  
 
 

N E W S    A B O U T    E S T O N I A
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An  Estonia  view:  With Obama, 
‘It’s  a  global  election’ 

 
        Amy Goodman,  The Oregonian  - Tallinn,  Estonia 

 
              When I arrived in Estonia in late 
           July, everyone had an opinion on 
           Sen. Barack Obama’s speech in  
           Berlin. The headline of the British 
           Daily Telegraph we picked up in 
           neighboring Finland blared, “New    

         walls must not  divide us,”  with 
    Amy Goodman         half-page photos of the American 
           presidential candidate silhouetted 
 against a sea of 200,000 people. 
      One of the first people I met in Tallinn, the capital,  
was  Abdul Turay, the editor in chief of the Baltic Ti-  
mes, an English language weekly that covers Estonia 
Latvia and Lithuania. Granted, he’s not a typical resi- 
dent for this country of largely fair-haired, light-skin-  
ned people:  Turay is a black Briton whose parents 
come from the West African nations of  Liberia and  
Sierra Leone.  And he is Muslim. Although Estonia  
has no mosques, he notes with pride that the Quran  
has just been translated into Estonian and, to the  
publisher’s surprise, it’s been an instant best-seller 
here. 
 
      I asked Turay what Obama’s candidacy means to  
him. “It’ll open doors for me personally if he becomes 
president,” he said. “It’s a momentous thing to have a 
black president, given America’s history. Some peo-  
ple say it’s not a big deal, but it is a very big deal. The 
U.S. is a model for the world. If people see a black  
man can be president of the U.S., maybe they will  
see me differently. If he’s special, I’m special.” 
 
        As for Obama’s politics, Turay says he doesn’t  
think Obama’s foreign policy will actually be that diffe- 
rent from fellow presidential candidate Senator John 
McCain’s. He said he was surprised after reading  
Obama’s first book, “Dreams From My Father”:  “He’s 
almost talking about black nationalism. He’s very libe-  
ral. He’s very much a black politician, whereas today  
he’s a politician who happens to be black.” 
 
      Turay marvels at the importance of the U.S. elec- 
tions here: “There is more interest in the American 
election than in the Lithuanian election, which is right 
next door. It’s a global election.” 
 
      Estonia may be a world away from the United  
States, but it is intimately tied to U.S. foreign policy. 
When the U.S., went looking for other nations to join 
the coalition to attack Iraq and Afghanistan, to give  
the occupations international legitimacy, Estonia was 
a charter member – along with numerous other form- 
 
 
 

TEATED 
 
er Eastern European Sovietbloc countries. President  
Bush went to Estonia in 2006 to thank them. In 2004, 
Senators McCain and Hillary Clinton visited the Baltic 
nation together as part of a congressional delegation. 
 
      Many feel the Baltic nations’ participation in the  
occupations was quid pro quo  for their membership 
in NATO.  Estonia has paid a price because its sol- 
diers have lost their lives in both Iraq and Afghanis- 
tan – the latter a place where Estonian soldiers have 
died before, as conscripts of the Soviet Army when it 
invaded Afghanistanin 1979. 
 
      A decade later, Estonia was the scene of a non- 
violent revolution. In August 1989, 2 million people 
joined hands in a Baltic chain spanning hundreds of 
miles, from Tallinn to Riga to Vilnius, the capitals of 
Estonia, Latvia and Lithuania, respectively. Estonia 
and its Baltic neighbors won their independence in 
1991. 
 
      Now, Turay observes, “Estonia looks to America.” 
With Berlin’s wall gone, Turay hopes other walls will  
soon fall, too.  “If the president of America is a black 
person, other countries will realize that we have peo- 
ple who look like the president who are doing some- 
thing important. 
      . . . . . . I think it will happen everywhere.” 
       

Amy Goodman is the host of  “Democracy Now !”  a daily 
International TV / radio news hour airing on more than 

700 stations in North America. 

 
 

Estonian  jokes  about  themselves 
 
   An elderly Estonian man lay dying in his bed. While 
suffering the agonies of impending death, he sudden- 
ly smelled the aroma of his favorite Estonian perogies 
(pirukad) with fried onions wafting up the stairs. 
     He gathered his remaining strength, and lifted him- 
self from the bed. Gripping the railing with both hands 
he crawled downstairs. 
     Downstairs, he leaned against the door frame, ga- 
zing into the kitchen, where if not for death’s agony, 
he would have thought himself already in heaven, for 
there, spread out upon waxed paper on the kitchen 
table were hundreds of his favorite perogies. 
     Was it heaven ?  Or was it one final act of love  
from his wife of sixty years, seeing to it that he left 
this world a happy man ? 
     He threw himself towards the table, landing on his 
knees in a crumpled posture. His parched lips parted, 
the wondrous taste of the perogies was already in his 
mouth. With a trembling hand he reached for a 
perogie at the edge of the table, when suddenly he 
was smacked with a wooden spoon by his wife. 
     “Hands-off !” she said.  “They’re for the funeral.” 
     . 
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      Nagu “Eesti Päevaleht” teatab, ilmus 2007 a. 
lõpul Eestis trükist uus eesti keele seletav sõna- 
raamat. See koguteos haarab kokku 150,000 sõna. 
Eesti Keele Instituudi juhi Urmas Sutropi arvates on 
suuremahuline seletav sõnaraamat asi, mille üle kõik 
eestlased peaks uhkust tundma.  Ka president 
Toomas Ilves soovitab tulevikus luua uusi eestikeel- 
seid kui ka eestipäraseid sõnu, et vältida liigsete 
võõrkeelsete sõnade sekkumist. 
     Allpool on toodud tutvumiseks sarnaseid eestikeel- 
seid sõnu millised esinevad aga eritähenduses: 
 
 
•      Järgmine rong läheb alles nelja tunni pärast. 
       Vaatame, kas su pilet on veel alles. 
 
•      Sellega ma ikka veel ei harju, et müügil on 
       nii palju erinevaid harju. 
  
•      Kurvalt kriuksus ukse hing, kui taeva poole 
       lahkus õilis hing. 
 
•      Kõrge iga on suur saavutus.  Iga inimene 
       ei oska seda hinnata. 
 
•      Mu väikese poisiga juhtus see ime, ta lutiga 
       pudelist enam ei ime. 
 
•     Jää täna veel siia, jää on liiga õhukene, et 
      üle jõe minna. 
 
•     Kuule minu armas kallis, see kasukas on 
      liiga kallis. 
 
•     Saalis on palju tõstekange, proovisin ja nüüd 
      ongi selg kange. 
 
•     Keskpäeval päevitamine ei tohi kaua kesta, 
      muidu nahk hakkab ajama kesta. 
 
•     Käisin ema asemel lilli müümas ja jäin sellega 
      kimpu, suutsin müüa ainult kaks kimpu sinililli 
 
•     Aasta lõpuks tuli talle nii palju kaarte ja kirju, 
      et kogu laud oli nendest täiesti kirju. 
 
•     Kogu suve on ta ennast nuumanud – vaata  
      milline kogu ta on. Ega sina kõhu peale rasva 
      ei kogu ? 
 
•      Kas sulle meeldib rohkem meeskoor või nais- 
       koor ?Mulle meeldib rohkem vahukoor moosiga. 
 
•      Eesti lastel halb on komme süüa liiga palju   
       komme, 
 
 

 
 
 
 
 
•      Kui missi pärjati uue krooniga, siis baarist sai 
       pirukat kuue krooniga. 
 
•      Ta lamas pikki kuid haiglas, kuid see ei aidanud. 
 
•      Lillepeenral pissib sinu kutsu, miks sa teda sealt 
       ära ei kutsu ? 
 
•      Ma ostsin vaid kuue krooni eest ilusa kuue. 
 
•      Mis kuus ma olen sündinud ?  Kui arvad õigesti, 
       saad kuus eurot. 
 
•      Ära pööra kõrvale, üks sääsk sul istus kõrvale. 
 
•      Heinaaeg. Kiiresti vaja on poes käia, vikat on 
       nüri, on vaja uut käia. 
 
•      Mul on uues majas väga lahe elamine! Kus see 
       asub?  Maja on Pärnu lahe ääres. 
 
•      Selleks on ju lootsid, kes laeva ohutult sada- 
       masse toovad. Mille peale sina lootsid, kui sa 
       karile sõitsid ? 
 
•      Kui kööki toodi suur ja värske lõhe, tekkis pere- 
       konna soovidesse lõhe – soolata, praadida, …. 
 
•      Kas sa oled näinud neid maale, mida ka kavat- 
       sen viia suvilasse maale ? 
 
•      Esimest korda tuli Eesti missiks Saaremaa neid, 
       aga neid teisi kandidaate oli veel seitse. 
 
•      Tervishoiuminister esitas nõude, et sööklates 
       nõude pesemisel ei tohi kasutada antioksüdante. 
 
•      Umbes kella kahe paiku sõidame vaatama ilu- 
       said paiku meie kodukandis. Tule ka kaasa. 
 
•      Kuhu sa selle raamatu küll panid, kus tegelas- 
       teks on sõjakad Poola panid ? 
 
•      Miks see ametnik mind nurga taga passis ? 
       Sissesõiduviisa on ju minu passis. 
 
•      Selle poega ma enam ei arvesta, liiga suur. Kui 
       ma selles kaupluses olin, ei leidnud ma oma 
       poega enam ülesse. 
 
•      Sellel saarel ei tohi latva ära lõigata!  See on 
       ainuke puu meie väikesel saarel. 
 
•      Kellel saabas tallata, see jääb teiste tallata. 
 
 
 

EESTI   KEELE   SÕNAVARA   RIKKUSEST 



 
 
 
 
 
 
      3.  August   2008 Estonian Luth. Church Worship Service at the Latvian Church            11:00 a.m. 
      6.  August  Volleyball practice,  Outdoor at Jackson School SW 40th Ave.              7:00 p.m. 
    13.  August  Volleyball practice,  Outdoor at Jackson School SW 40th Ave.              7:00 p.m. 
    20.  August  Volleyball practice,  Outdoor at Jackson School SW 40th Ave.              7:00 p.m. 
    27.  August  Volleyball practice,  Outdoor at Jackson School SW 40th Ave.              7:00 p.m. 
      
      3.  September Volleyball practice,  Outdoor at Jackson School SW 40th Ave.              7:00 p.m. 
      7.  September Estonian Luth. Church Worship Service at the Latvian Church            11:00 a.m. 
    21.  September Portland Estonian Society’s Gen. Assy’ Meeting & Film Showing              2:15 p.m. 
    27.  September Portland Symphonic Choir & Orchestra concert, Schnitzer Concert Hall                7:30 p.m.  
       
      5.  October  Estonian Luth. Church Worship Service at the Latvian Church            11:00 a.m. 
      2.  November Estonian Luth. Church Worship Service at the Latvian Church            11:00 a.m. 
    30.  November Estonian Luth. Church Bazaar & Lottery at the Latvian Center            11:00 a.m. 
 
              
 “PORTLANDI  TEATED”  is the Newsletter of the Estonian Lutheran Church of Portland. 
       Editor:  Helmuth Kalmann  •  8159 S.W. 85th Avenue •  Portland, OR 97223-6904  Tel.: 503-244-9083 
   Note:  Please notify the editor of any address changes. 
 
 
 

Dragon  Boat  Races 
      
 Ingmar and Krista Saul took part in the 20th                
 annual Rose Festival Portland-Kaohsiung    Õ n n i t l e m e  
Dragon Boat Races at Tom Mcall Waterfront 
Park June 7 & 8, 2008.  This was Ingmar’s 
second year paddling and he paddled with 
Tsunami USA – a co-ed team and Krista has 
been paddling for four years with Tsunami 
Sisters – an all women’s team. Both teams 
were sponsored by Providence Health Sys- 
tems. 
     The Tsunami USA team competed in the 
Mixed Division 1 category and made it to the 
Semi-final heat before being eliminated. 
  Tsunami Sister’s competed in the women’s 
Division 2 category and paddled themselves 
Into the finals and ended up taking 2nd place. 
  
     Both teams competed against many year 
around teams and showed their enormous 
heart and strength on the river. 
 
      Tsunami  USA  Tsunami Sister’s 
 
Race #1 time 2:32.07 Race #1 2:46.25 
Race #2 time 2:40.29 Race #2 2:53.13 
Race #3 time 2:30.90 Race #3 2:50.15   Veteran Dragon Boat Racers 
Race #4 time 2:38.79 Final race 2:52.71           Ingmar & Krista Saul  
              2nd place. 
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