
 2015 VÄLIS-EESTI ÜHINGU AJAKIRI · XX AASTAKÄIKVÄLIS-EESTI ÜHINGU AJAKIRI • ASUTATUD 1928



VÄLIS-EESTI
Välis-Eesti Ühingu ajakiri 2015                                                                   XX aastakäik

SISUKORD
Toimetuse veerg          1
I osa Kaasaegne Eesti        3
Lauri Suurmaa  Kas Eesti Riik toimib hästi?  Intervjuu akadeemik  
   Anto Raukasega      3
Leili Utno  Kakskümmend aastat taasasutatud 
   Välis-Eesti Ühingu tegevust    6  
Arvamus ja tänuavaldus Välis-Eesti Ühingu koostööpartneritele                12
Artur Laast  Otsides kaunite sõnade puud                 13
Raik Hiio Mikelsaar  Õrn ööbik, kuhu tõttad sa?                   16

II osa VII Välis-Eesti Kongress 3.juulil 2014 Tallinnas                  21
Arnod Rüütel  Tervituskõne Välis-Eesti VII kongressile                22
Janne Andresoo  Eesti Rahvusraamatukogu - kultuuripärandi tagajana               25
Valik VII Välis-Eesti Kongressi päeviku  lehekülgedelt                  28
VII Välis-Eesti Kongress otsustas                    35

III osa  Välis-Eesti
Riina Noodapera  Gotlandi eestlased.                  36
Iivi Zajedova  Väliseestlaste suurüritused ja nende roll 
   omakultuuri hoidmisel                  43
Tiit Maksim, Leili Utno Välis-Eesti Päev 2014 Tallinnas                 47
Mats Traat  VÄLIS  EESTILE  Anno Domine 2015                50 
Leili Utno  Külalisetendus Lätist                   51

IV osa In Memorian
Tiit Maksim  Sädeinimesed Karl Veber ja Loreida Eisen                54
In Memorian  PhD Malev  Margus                   57
In Memorian    Ilmar Kruus                   59

Ajakirja „Välis-Eesti“ toimetuskolleegiumi autobiograafiline tutvustus                61

Kokkuvõte                       63

Välis-Eesti Ühingu kirjastuse väljaanne
ISSN 1736-2776 
Peatoimetaja: Leili Utno
Toimetaja: Lauri Suurmaa
Keeletoimetaja: Tiit Maksim
Toimetuskolleegium: Artur Laast, Tiit Maksim, Jüri Martin, Lauri Suurmaa, Leili Utno.
Autoriõigused kuuluvad autoritele ja toimetuskolleegiumile.
Ilma autori loata pole lubatud artikleid ega nende osi paljundada.
Toimetuse kontaktandmed:
Välis-Eesti Ühing, Ajakirja toimetus, Mustamäe tee 4, Tallinn 10621, 
e-post:  leiliutno@valiseesti. org      tel. 372-659200 või 5035269
Kodulehekülg http://www.valiseesti.org
Trükk: AS Rebellis, Saku, Harjumaa.

Välis-Eesti Ühing, 
Asutatud 1928.a.
Taasasutatud 1995.a.
Reg. nr. 80075420
Aadress. Mustamäe tee 4, 
Tallinn 10621 Estonia    

austatud ajakirja „Välis-Eesti“ autorid ja   lugejad!

Käesolev ajakiri on loetav veebihehel www.valiseesti.org /ajakiri 2015

Palume Teie osavõttu eelolevatest Välis-Eesti Ühingu 2015.a. üritustest:

07.05.2015  algusega kell 17 Euroakadeemias aud. 100  Mustamäe tee 4
Välis-Eesti Ühingu ajakirja  „Välis-Eesti “  XX väljaande avamine ja esitlus.

03.06. 2015.algusega kell 11 Otepää gümnaasiumis
„Örna ööbiku“  sünniloo meenutamine.Juhatab raik Mikelsaar.

14.09. 2015 algusega kell 9.30  tallinna Ülikoolis, narva mnt. 27 
Rahvusvaheline sümpoosion „Omakultuur maailmapärandi kontekstis“.
Korraldavad Tallinna Ülikooli Kunstide Instituut ja Välis-Eesti Ühing.

28.novembril 2015 algusega kell 11 Muusika - ja teatriakadeemias. 
Välis-Eesti Päeva tähistamine.

Lugupidamisega  
Välis-Eesti Ühingu  juhatus,

Ürituste osavõtust  palume eelnevalt teatada
e-posti aadressil : leiliutno@valiseesti.org 
või    tel. +372- 5035269                 

VÄLIS-EESTI ÜhIng



1

 
Pühendatud Välis-Eesti Ühingu taasasutamise 20. aastapäevale

Toimetuse veerg

Tänavune MUUSIKA AASTA 2015 on otsekui järg eelmisele, laulu- ja tant-
supeoaastale, mil väliseestlasi tuli hulganisti oma esivanemate maale, et   taas 
tunda jalge all oma juuri ja osa saada eestlaste laulupeost kodumaal. Laulu-
peoline puudutus oli kordumatult ilus, kuum ja valus tunne, mis saadab meid 
kuni järgmiste kokkusaamisteni laulukaare all.

Laulupeo eelõhtul, 3. juulil 2014, täites oma põhikirjalist ülesannet, Välis-
Eesti Ühing pidas korralise VII Välis-Eesti Kongressi Tallinnas Rahvusraama-
tukogu ruumes.

Käesoleva ajakirja veergudel on lugeda VII Välis-Eesti Kongressist, mille 
avasõnad ütles Ühingu juhataja ja sisutiheda tervituskõne pidas president Ar-
nold Rüütel. Presidendi kõne on avaldatud käesoleva ajakirja II osas. 

Kongressi plenaaristungil kõnelesid Tartu Ülikooli Balti poliitika professor 
Andres Kasekamp, endine Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse liige Jüri Toomepuu 
ja suursaadik Mart Helme teemal „Eesti rahvuslik julgeolek“. Erukolonel Jüri 
Toomepuu tekst on avaldatud  www.valiseesti.org/VII kongress. Ettekannetes, 
mis käsitlesid Eesti julgeoleku olukorda ja kaitsepoliitikat,  jäi kõlama lootus, 
et eesti rahval on head võimalused jääda püsima tänapäeva ohtuderohkes maa-
ilmas. Oluline on riigijuhtidel hoolitseda, et neid võimalusi tahetaks ja osataks 
ära kasutada. Kuid kõige tähtsam on tagada, et ausatel tõsieestlastel poleks 
oma pealinnas piinavalt valus mööduda Vabadussõja võidusambast, hinges 
küsimus: 

Kas tänane Eesti väärib tollal kantud ohvreid? 
Plenaaristungi diskussioonis avaldati arvamust, et senisest aktiivsemalt tu-

leks  kasutada rahvusvahelist meediat vastamaks Eesti ja teiste Balti riikide 
vastu suunatud infosõjale. Hea on tõdeda, et Eesti president Toomas Hendrik 
Ilves meie riigipeana teeb seda aktiivselt ja vastutustundlikult.

Sümpoosioni „Eestlaste vaimuvara“ ettekannetest on täies mahus avaldatud  
Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo esitatud tekst  „Rahvusraa-
matukogu eesti kultuuripärandi tagajana“. Etnoloog Pille Kippari ettekanne 
„Seltsielu ja tegevus eestluse kujundajatena“, kus autor meenutas  ärkamis-
ajale omast vaimu ja  toimetusi, on avaldatud veebilehel www.valiseesti.org / 
ajakiri 2014.

Kongressi päevikust saab lugeda  Ingrid Echteri ja Mai-Liis Bartlingu väga 
huvitava ettekande „Eestlaste seltsitegevus USA Läänerannikul“ kohta.
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Ajakirjas on avaldatud akadeemik Anto Raukase  arvamus Eesti arengute 
kohta ja ülevaateartikkel Välis-Eesti Ühingu 20-aastase  tegevuse kohta aas-
tail 1995–2014, mis on edenenud tänu koostööle paljude asutustega ja välis-
eestlastega. Teatavasti taastati 1995. aastal Tallinnas väliseestlasi kodumaaga 
siduv Välis-Eesti Ühing, mille taasasutajad soovitasid, et uuendatud Välis-
Eesti Ühingu tegevus peaks olema valdavalt akadeemiline. Nagu ülevaatest 
“20 aastat taastatud Välis-Eesti Ühingut“ selgub, on see sisuliselt nii olnudki. 
Välis-Eesti Ühingu algatusel peetud Eesti riigi arengule  pühendatud teadus-
konverentside “Kümme aastat taasiseseisvust Eestis, 1991- 2001“ ja “Kaks-
kümmend aastat taasiseseisvust Eestis, 1991-2011“ ettekannete kogumikes 
avaldatud artiklid on sisult teadushariduslikud. Välis-Eesti Ühing on osalenud 
alates 2003. aastast Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse töös. See valitsusväliste 
organisatsioonide koostöövõrgustik transformeerus 2007. a. mõttekojaks Ees-
ti Koostöö Kogu .  Neid tegevusi valgustab VEÜ juhatus  kirjutises „ Arvamus 
Välis-Eesti Ühingu koostöö kohta Eesti kodanikeühendustega“.

Käesolevat muusikaaastat ja eesti kultuurilugu ilmestavad Raik Mikelsaare 
ja Artur Laasti  kirjutised. Ajakirjas on avaldatud Eesti aukonsuli Gotlandil 
Riina Noodapera  huvitav artikkel „Gotlandi eestlased“ ja  Praha Eesti Seltsi 
liikme  Iivi Zajedova sisukas ülevaade “Väliseestlaste suurüritused ja nende 
roll omakultuuri hoidmisel“.

Tunneme  muret, et taas on hoogustunud  väljaränne Eestist. Ühingu liikmed 
on sellesisulisi artikleid avaldanud väliseesti ajakirjanduses. Kahjuks on Eesti 
2011. a. rahvaloenduse andmeil viimasel kahel aastakümnel Eestist lahkunud 
ligi 230 000 inimest, neist eestlasi umbes 50 000. Rahvaloendus annab ka 
andmeid selle kohta, et ühtekokku elas 2011. a Euroopa riikides  70 000 Eestis 
sündinut, sh Soomes umbes 25 000. Tartu Ülikooli teadlaste arvates on Eesti 
saamas osaks Euroopa ringlusrände-süsteemist, mille puhul töörände põhjuse 
kõrval muutub ühe suuremaks õppimisränne. 

Seetõttu on kasvamas väliseestlaste arvukus nii Euroopas kui ka mujal maa-
ilmas. Noorenenud väliseestlaskond rajab arvatavasti oma suhtlusvõrgustikud 
ja infoportaalid, milles Välis-Eesti Ühing meelsasti soovib osaleda. Meie kon-
taktandmed on veebilehel www.valiseesti.org    

 
Ajakirja „Välis-Eesti“ toimetuskolleegium tänab autoreid ja toimetajaid 

tehtud töö eest.

Head lugemist!
Ajakirja „Välis-Eesti“ toimetuskolleegium
Tallinnas, 10. aprillil 2015
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I osa Kaasaegne Eesti

Kas Eesti riik toimib hästi?

Intervjuu akadeemik Anto Raukasega ajakirjale „Välis-Eesti“

Eesti tuntud loodusteadlase, Välis-Eesti Ühingu auliikme, ajakirja „Välis-Ees-
ti“ veergudel avaldatud paljude artiklite autori ANTO RAUKASe teaduslikku 
tegevust tunnustas Eesti riik tema 80.sünnipäeva puhul  elutöö preemiaga. 
Avaldame alljärgnevalt juubilari vastused meid huvitavatele küsimustele:

1. Kas Eesti riik suudab täita oma põhiseaduses toodud põhieesmärki säilita-
da eesti keelt ja kultuuri Eestis läbi aegade? 

Riik on kohustatud seda tegema ja väga palju sõltub sellest, kuidas seda 
ülesannet täidavad kõrgkoolid. Meil on üha rohkem välisüliõpilasi ja üha 
rohkem antakse õpetust halvas inglise keeles. Meie ülesanne on säilitada 
eesti keel teaduskeelena ja pidevalt täiustada eestikeelset terminoloogiat. 
Siis säilib ka eesti keel ja kultuur. 

2. Jüri Toomepuu on öelnud oma raamatus Eesti lähiajaloo kolm põhiproblee-
mi, kolmkümmend kolm lahendust, et „amatöörlike koostajate kokkuklopsitud 
põhiseadus on ebademokraatlik, vigane ja vilets. See on rikkunud Eesti Vaba-
riigi õigusjärgsust ja ohustab Eesti rahva säilimist“. Samuti on ta kriitiline 
meie valimisseaduse üle ja kurdab süsteemsete probleemide üle Eesti õigus-
süsteemis. Kas soovid kommenteerida?

Olen nõus Jüri Toomepuu väitega, et põhiseadus on meil vigane, vastu-
oluline ja nõrk ning vajab olulist täiustamist. Ja niikuinii kehtivat põhi-
seadust meil ei järgita. Ka valimisseadus vajab kahtlemata muutmist, ta 
on ajale ilmselgelt  jalgu jäänud ja riivab kodanike õiglustunnet. Õigus-
süsteemi üle võib alati norida, kuid kohtunike koormus on meil ülemäära 
suur. 

3. Öeldakse, et Eesti ja selle elanikkond pole eales kogenud nii häid aegu kui 
praegu. Oled sellega päri? 

Arvan, et see väide on õige. Sageli idealiseeritakse ennesõjaaegset Eestit. 
Kuid valdav osa 20 iseseisvusaastast oli majandusliku virelemise aeg ja 
vaid kolmekümnendate aastate lõpul olukord leevendus, kuid oli ikkagi 
raskem kui praegu. Ka poliitilisi vabadusi oli vähem kui praegu, sest ega 
vabadussõjalaste liikumise mahasurumine ja „vaikiv ajastu“ meie ajalu-
gu ei kaunista. 
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4. Kas Eesti rahva negatiivne iive võib lähemal kümnendil pöörduda positiiv-
seks ja laste arv peres saavutada taastootlikkuse, võttes samas arvesse üldist 
linnastumist ja maaelanikkonna kahanemist ning seda, et rohkem lapsi on läbi 
ajaloo sündinud just maal, mitte linnas. Linnastumise protsess ja madal sün-
divus on iseloomulik enamusele lääne ühiskondadele.

Loodus- ja ühiskonnaseaduste vastu ei saa ja põhirahvuse oluline juurde-
kasv  on ebareaalne. Kuid elanike arv suureneb sisserände arvel ja paljud 
teistest rahvustest noored integreeruvad meie ühiskonda.  Peaasi, et me 
neid ise ei tõrjuks. Juhul kui valmib Tallinn – Helsingi tunnel, saab Tal-
linnast Helsingisse 30 minutiga ja sisuliselt on naaberpealinna eestlased 
sel juhul meiega tihedas seoses olevas  diasporaas.

5. Kas välismaale läinud eesti lapsed jäävad eestlasteks ja eestikeelseteks, või 
assimileeruvad enamus kiiresti uutes ühiskondades, arvestades et tagasi tuleb 
või tihedamalt kodumaaga seotuks jääb neist kindlasti vähemus? 1944. aastal 
põgenema sunnitutel oli teatavasti suurem motiiv jääda eestlasteks kui nn 
uusväliseestlastel. 

Kaks põlvkonda jäävad eestlasteks, ülejäänutest säilitavad eesti keele ja 
meele vaid vähesed. Aga tegelikult on ju tore, et saame eestlasi kohata 
erinevates riikides ja erinevatel kontinentidel. Nendelt saab alati abi. Ja 
paljud eesti keelt mitte valdavad eesti noored väidavad uhkelt, et nad on 
eestlased.

6. On väidetud, et Putini Venemaa poliitikas pole lähemal ajal mingeid nih-
keid nö positiivsuse suunas ega erilisi muudatusi loota (Astrid Kannel 8.03 
saates Hommik Anuga)? Mida ennustad Sina? Kuigi jah, Venemaa on alati 
olnud üsnagi ettearvamatu.

Putin on marurahvuslane ja tema edasine tegevus on mitteprognoositav. 
Reagan surus Nõukogude Liidu põlvili majanduslike meetoditega. Ka Ve-
nemaad saab pidurdada vaid majandussanktsioonide tugevdamise teel.

7. Kas Ukraina suudab pikemas perspektiivis käesolevast kriisist edukalt väl-
juda?

Ukraina ei ole ühtne, tema ida- ja lääneosa on drastiliselt erinevad. Riigis 
vohab korruptsioon ja majandus on savijalgadel. Kriis jätkub seal veel 
kaua.

8. Teie olete  avaldanud kindlat veendumust, et Eestisse tuleb rajada  tuu-
maelektrijaam, et saavutada energiasõltumatus ja säästlik energiatootmine. 
Sellel teemal on vaheaegadega arutletud Eestis juba pea 15 aastat (vt nt ar-
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tikleid Äripäevas a-st 2002). Millal võiks toimuda tuumaelektrijaama töögru-
pi esimene istung? 

Maailma energiatarve lähema 25 aasta jooksul kahekordistub ja seetõt-
tu kinnitavad maailma juhtivad energeetikaspetsialistid, et ilma tuuma-
energiata pole inimkond jätkusuutlik, Ainult sel teel saab kiiresti raken-
dada suuri võimsusi. Keegi pole taastuvenergia edendamise vastu, kuid 
tuletan meelde, et Taanis ja Saksamaal on elektri hind üle kahe korra 
kõrgem kui Eestis ja meie majandus ei peaks sellisele hinnale vastu. Põ-
levkivienergia osakaal lähiaastatel väheneb ja seda on mõistlik asendada 
tuumaenergiaga. Eestis tegutseb MTÜ Eesti Tuumajaam ja loodame, et 
väheharitud inimeste vastuseis murtakse. Uus põlvkond on kaasaegsetele 
seisukohtadele  vastuvõtlikum.

9. Kas fosforiidikaevandamine Eestis on mõistlik ja kuidas seda teha loodus- 
ja inimkeskkonda mõistlikult säästes? 

On kolm põhiväetist: kaali-, lämmastik- ja fosforväetised. Inimkond kas-
vab tohutu kiirusega ning nälga sureb üha rohkem inimesi. Eestis on Eu-
roopa Liidu suurimad fosforiidivarud ja oleks inimvaenulik neid mitte 
kasutusele võtta. Kuid seda tuleb teha loodust oluliselt kahjustamata ja 
eesti rahva huvides. Ilma maavarasid uurimata ja kaevandamata ei ole 
meil võimalik rikkaks saada.

10. Rail Baltic on juba nö paratamatus ja aktiivne eeltöö selle rajamiseks 
käib. Kuidas suhtud valitud trassi? 

Rail Baltic on Euroopa Liidu strateegiline projekt. Berliini saaks kiires-
ti ka üle Tartu, kui raudteevõrku renoveerida. Kuid Rail Baltic on ette 
nähtud eeskätt kaubavedudeks ja hakkab tulu tooma alles pärast Tallinn 
– Helsingi tunneli valmimist. Praegune trass pole optimaalne ja  rongi-
de suunamine ümber Nabala mittevajaliku nõgesekaitseala räägib vaid 
inimlikust rumalusest, mida Eestis jätkub.

Intervujeeris VEÜ juhatuse liige ajaloomagister Lauri Suurmaa.

Tallinnas, 21. märtsil 2015
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Kakskümmend aastat taasasutatud Välis-Eesti Ühingu 
tegevust 

Leili Utno, Välis-Eesti Ühingu juhataja

Tallinnas 1995. aastal taasasutatud Välis-Eesti Ühing esindab 1928. aastal 
asutatud ühenduse  põhikirjalist ideed kodumaal olevate eestlaste ja välis-
eestlaste vaimsest ühtsusest, edendades  seda oma tegevusega nii sõnas kui 
ka kirjas. 

1928. a. Tallinnas asutatud Välis-Eesti Ühingu  eesmärk oli põhikirjas sõnas-
tatud väga selgelt – “ühendada ja rakendada Välis-Eesti ja Kodu-Eesti ühisele 
rahvuskultuurilisele ja majanduslikule ülesehitavale tööle kodumaa kasuks”.

Välis-Eesti Ühingu loojateks ja ideelisteks juhtideks olid Eesti eestlased, kel 
oli selleks huvi ja sidemeid väliseestlastega. Välis-Eesti Ühing asutati ühiskond-
liku, mitte riikliku organisatsioonina. Ühingu juured ulatusid hõimuliikumisse.

Teise Maailmasõja eelõhtuks oli Välis-Eesti Ühing oma 12-aastase tegevu-
sega saavutanud väliseestlaste tunnustuse, aidanud asutada ja toetada välis-
eesti ühendusi paljudes riikides.

Välis-Eesti Ühingu tegevuse kõrgeimaks vormiks olid üldlaulupidude eel-
õhtul peetud kongressid, mis toimusid Tallinnas 1928., 1933. ja 1938. aas-
tal paljude väliseesti organisatsioonide poolt delegeeritud liikmete osavõtul. 
Kuni 1940. aastani tegutsesid need organisatsioonid väljaspool Eestit kooskõ-
las Välis-Eesti Ühingu põhikirja ja kodumaa ühiskondliku eluga.

1940. a. sulges nõukogude okupatsioonivõim Välis-Eesti Ühingu. Eesti 
okupeerimisele järgnes aeg, mil 50 aastat polnud kodumaal elavatel eestlastel 
Austraalias, Ameerikas ja Euroopa riikides asuvate eestlastega avatud lävimist. 

Eesti taasiseseisvumine 1991. aastal andis võimaluse Välis-Eesti Ühingu 
taastamiseks. Selle mõtte äratajaks 1994. aastal oli mullateadlane Phd Karl 
Veber (sünd. 1915 Lätimaal Aluksnes), kes oli olnud ühingu aktiivne liige 
kuni 1940. aastani. Algatusrühma kuulusid veel Eesti Teadeteagentuuri (ETA) 
toimetaja Tiit Maksim ja 1960. aastal Abhaasiast naasnud tehnikadoktor Ed-
vin Nugis. Hiljem liitusid selle kolmikuga ja 28. jaanuaril 1995 taasasutasid 
Välis-Eesti Ühingu kirjanik Mats Traat, tuntud pedagoog ja eesti aabitsate au-
tor Loreida Eisen, väliseesti kirjanduse huviline Marje Aidla, USA-st Eestisse 
elama asunud erusõjaväelane Jüri Estam, Tallinna linnavalitsuse jurist Ilme 
Stihhareva, Austraalia eestlaste ajalehe toimetaja Tiiu Kroll-Simmul, endo-
krinoloog Pille Pärnakivi ning Riiast Eestisse naasnud ja Lätis Eesti Vabarii-
gi suursaadikuna töötanud bioloogiadoktor Leili Utno. Viimatimainitu valiti 
asutajaliikmete poolt Välis-Eesti Ühingu juhatajaks; arvatavasti tingisid seda 
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kogemused, mida ta oli omandatud  aastail 1988–1992 Läti Eesti Seltsi juhti-
des ja 1989. aastal Riias eesti kooli asutades. 

Taastatud Välis-Eesti Ühing kvalifitseeriti rahvusvaheliste NGO-tüüpi 
ühenduste hulka, sestap  selle tegevusväli kujunes eeldatavalt laiahaardeli-
seks. Asutajaliikmed arvestasid asjaoluga, et eestlastel oli tekkinud hulgaliselt 
pagulusorganisatsioone ja nende katusorganisatsioone, mis olid hästi toimi-
nud omakultuuri säilitamise nimel. 

Tähelepanuväärseks peeti, et 20. sajandil paguluses avaldatud väliseestlaste 
kirjavarast teatud osa käsitleb sisuliselt väliseestluse olemust. Nii Oskar Loo-
rits kui ka Walter Rand ja Tõnu Parming on autorid, kelle töödest on võimalik 
teada saada eestlusesse suhtumisest ja nende ideede  mitmekesisusest, milles 
elasid ja tegutsesid nii enne Teist Maailmasõda välismaale elama asunud eest-
lased kui ka sõjajärgsed pagulaseestlased. 

Näiteks Walter Rand nägi eeskätt rahvuskultuuris primaarset tuge eestluse-
le, formuleerides seda nõnda: ”Isegi asudes väljaspool kodumaad, eriti suure-
ma grupina nagu meiegi, võib rahvuskultuur säilida tõeliselt. Selle reaalsus on 
rajatud kultuuriloomingu jätkuvusele nii väljaspool kodumaad kui ka kodu-
maal, ülemaailmsetele kultuurilistele sidemetele ja omakultuurilise õhkkonna 
loomisele kõikjal, kus leidub eestlasi.” Niisiis piisab Walter Ranna nägemuse 
järgi rahvuskultuurist, et eestlus püsiks (1). 

Professor Tõnu Parmingu kirjutistes on rõhuasetus nii paguluseestlaste po-
liitilisel tegevusel kui ka eesti kultuuri säilitamise vajalikkusel. Kahjuks ei 
realiseerunud kava avaldada tema kirjatöid ajakirjas “Välis-Eesti” – USA-s 
tuntuima eesti soost poliitiku eluküünal kustus aastal 1998.

Taasloodud Välis-Eesti Ühing alustas 55-aastase pausi tagajärgi arvestades 
koostööd tasandilt, mis taotles laiapõhjalist partnerlust Välis-Eestis ning soo-
vis tutvustada Eesti avalikkusele  paguluseestlaste ja uute väliseestlaste tead-
misi, loomingut ja seltsitegevust. Taastatud ühingu tegevuse eesmärk – siduda 
väliseestlasi kodumaaga – oli ka 1990-ndatel aktuaalne, vaatamata okupat-
sioonide mõjule ja kinnistunud globaalse eestluse ideedele.

Välis-Eesti Ühing alustas 1996. aastast dialoogi eestlastega kõigilt mandri-
telt. Selleks hakati  jälle välja andma ajakirja "Välis-Eesti”. See nägi Tallinnas 
trükivalgust veel enne ESTO-96 toimumist, juunis 1996.

Ajakirja esimeses sõjajärgses numbris kirjutas Sven Hanson, ESTO-96 esi-
mees, järgmist: “Eesti iseseisvuse taastamisega teostus ESTO-de poliitiline 
eesmärk… Iseseisvumine muudab ka välismaise eestluse suunda ja sisu. Kul-
tuurilise tegevuse kõrval anname tulevikus oma panuse iseseisva Eesti üles-
ehitamiseks, et meie isade maa areneks kiirelt moodsaks heaoluriigiks.”
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Välis-Eesti Ühing osales Esto-96 üritustel Stockholmis ja Tallinnas. Tõdesi-
me, et omakultuuri valdkonnas on väliseestlaste panus igati märkimisväärne.

Pärast ESTO-96 ürituste lõppemist Välis-Eesti Ühingu poolt korraldatud 
vastuvõtul Tallinna Vanalinna Muusikamajas astusid paljud väliseestlased 
meie ühingu liikmeks. Neist tuntumad olid Robert Kreem ja Kalju Jõgi To-
rontost, Malle Tohver, Inno Salasoo, Tiiu Salasoo ja Sven Kiviväli Sydney'st, 
raadioreporter Maila Taimre ja Sirje Jõgi Melbourne'ist, Enno Penno Stockhol-
mist, Jens Meder Uus-Meremaalt, Jaan Maldre Peterburist, Ilmar Kruus Riiast, 
Arved Pilt Aluksnest, Valdemar Vilder Thilmerest Austraalias ja paljud eestla-
sed Buenos Airesest.

Nii moodustus tegus liikmete võrgustik ja kujunesid head võimalused ühen-
duse pidamiseks  paljude maade eestlastega. Kohe lepiti kokku, et seoses 
Eesti panganduse probleemidega ei tasu  väljaspool Eestit asuvad uusliikmed 
ühingule liikmemakse, vaid kasutavad liikmemaksusummasid kohapeal Vä-
lis-Eesti Ühingu tegevusega seotud ürituste korraldamiseks. Arvatavasti see 
nii on ka toimunud.

Kultuurialase koostöö eesmärgil korraldati väliseesti suvepäevi Eesti saa-
rtel, kevadball "Ma tahaksin kodus olla..." 1997. a. mais Tallinnas, tähistati 
taas Välis-Eesti päevi, külastati Välis-Eesti seltse ja keskusi, osaleti ettekan-
dekoosolekul Lääneranniku Eesti Päevadel 2003. a. Oregonis (USA) ja peeti 
kirjavahetust endiste Välis-Eesti Ühingu liikmetega üle maailma.

Välis-Eesti Ühingu tegevuse taastamise algaastail peeti tähtsaks, et pagu-
lusühendused ja nende  katusorganisatsioonid teeksid ühinguga loomingulist 
koostööd. See väljendus välismaal elavate Välis-Eesti Ühingu liikmete artik-
lite avaldamises ajakirjas “Välis-Eesti” ja ajakirja levitamist eestlaste asuko-
hamaades.

Meeldejääv oli küllasõit 1997. a. novembris-detsembris Austraalia eestlas-
tele, kus olin Välis-Eesti Päevade külalisesineja. Lausa kuninglikult võõrus-
tasid allakirjutanut Tiiu Kroll-Simmul Sydney's, Glory Toom Melbourne'is ja 
Lea Arp Canberras.

Läbikäimine ja suhtlemine Austraalia eestlaste ja Kanada eestlastega oli hea-
tahtlik ja innustav. Märkimisväärne on Robert Kreemi panus taastatud Välis-
Eesti Ühingu tegevusse, eriti  temapoolne initsiatiiv ajakirja “Välis-Eesti” toe-
tamisel.

Erakordselt huvitav oli Kalju Jõgi organiseeritud kodueestlaste ja väliseest-
laste ühine ringreis Kanadas ja USA-s pärast osalemist ESTO-2000 üritustel 
Torontos.

Hea koostöö on olnud endise ÜEKN esimehe Ylo Ansoniga, kelle tegevu-
ses on olnud palju  edasiviivat ja heatahtlikku. Ta on oma tagasihoidlikul ja 
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elegantsel moel osalenud paljudel meie ühingu üritustel ja andnud häid nõu-
andeid meie liikmetele.

Kuid kahjuks ei ole soovinud teha koostööd kõik väliseesti organisatsioonid, 
kellele Välis-Eesti Ühingu juhatus sellesisulise ettepaneku tegi. Võis märgata 
nii väiklust kui ka  poliitilist vaegnägelikkust. Väliseestlaste, sh ka Eestisse 
tagasi pöördunute hulgas, polnud ühtset heasoovlikku suhtumist nüüdisaegses 
Eestis toimuvatesse arengutesse. 

Üpris jahmatav oli ühe Rootsis tuntud eestlanna avaldus, et Välis-Eesti 
Ühingut ei oleks pidanudki taastama, sest 1924. a. üks New Yorgi eestlane 
oli kuulunud kommunistlikku rühmitusse ja hiljem tegelenud väliseestlusega. 
Arvesse ei läinud meie selgitus, et 1924. a. polnud Välis-Eesti Ühingut veel 
olemaski jne. 

Oleme kuulnud ka mõtteavaldusi, et ilma väliseestlasteta poleks Eesti 
1991.a. vabaks saanud. Argument, et Läti ja Leedu ometi vabanesid Vene 
okupatsioonist ning vabanemise põhjused on palju komplitseeritumad, ei lähe 
mõnele väliseesti ühiskonnategelasele korda. Heal juhul usutakse teiste väl-
jamõeldisi, halvemal juhul tekitatakse omi. On ju ka Eestis elavate inimeste 
hulgas Eestisse väga erinevalt suhtujaid; üldjuhul neil pole miski meeltmöö-
da, eriti kui naaber teeb pikema sammu ja on edukas. 

Ehk oli ja on mõningate väliseestlaste ignorantsuse põhjus selles, et saada 
maksimaalselt tunnustust ainult endale ja oma organisatsioonile. Veel 2000. a. 
olid ju mõnedel tegelastel  saamata aurahad ja rinnamärgid, mida Eesti Vaba-
riigi presidendid on väliseestlastele  regulaarselt lahkesti jaganud. 

Selliseid seiku kogunes avalikkuses nii meil kui ka mujal. Tagajärjeks oli 
meie mõningate heade  liikmete soovimatus väliseestlastega lävida – ja nad 
lahkusid ühingust. Kuid suurem osa liikmeskonnast siiski oli sellistest asja-
dest üle ja asus tegutsema. 

Edu ei jäänud tulemata. Suutsime koostöös Eesti ülikoolide ja teadusasutus-
tega 1996. a. augustis kokku kutsuda unikaalse rahvusvahelise ürituse – Eesti 
Teadlaste Kongressi.

Paljudes akadeemilistes väljaannetes ongi Eesti Teadlaste Kongressi, mis 
toimus Välis-Eesti Ühingu algatusel 11.–15. augustini 1996 Tallinnas, tun-
nustatud kui tähtsat teadusalast ja ühiskondlikku suurüritust. Selles osales 520 
eesti teadlast, sealhulgas arvukalt väliseestlasi. Kongresside organiseerimine 
on teadupärast raske ülesanne, mille puhul korraldajad ootasid rohkem välis-
eesti organisatsioonide huvi ja toetust. Kui aga suuremad raskused said lahen-
datud, olid väliseesti teadlased meelsasti ja innuga osa võtmas. 

1996. a. Eesti Teadlaste Kongressi ettekannetes ja otsustes juhiti muu hulgas 
tähelepanu teaduse ja teadusasutuste alafinantseerimisele ja sellest johtuvatele 
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ohtudele Eesti ühiskonna arengus, mis on tänaseks muutunud reaalsuseks ja 
ühiskonna arengut pidurdavaks faktoriks (2).

Edukaks osutus ka korraline IV Välis-Eesti Kongress. See peeti 29. ja 30. 
juunil 1999 Tallinna Ülikoolis. Osa võttis 158 eestlast 12 riigist. Esitati käsit-
lusi eesti keelest, eestlaste identiteedist, sotsiaalarengust, majandusest, arsti-
teadusest, koostööst väliseestlastega (3).

Asjatundlikud ettekanded käsitlesid eesti keelt kui eestlaste rahvusliku iden-
titeedi peamist hoidjat, hetkeseise teaduse, meditsiini ja kultuuri vallas ning 
muidugi välis- ja kodueestlaste  koostööd neis valdkondades. Selgus, et koos-
töö toimib, ja päris tõhusalt. Kokkuvõtet tehes tõdes kongressi programmi 
koostaja, keeleteadlane professor Mati Hint: “Välis- ja kodueestlaste vaheline 
suhtlus pole soikunud, vaid toimib erialainimeste omavahelise kogemuste va-
hetamise tasandil. Lävimine kulgeb tasakaalukalt, kuid ehk veel sisukamalt ja 
tulemusrikkamalt kui varasematel aastatel." 

Häid sõnu Välis-Eesti kongresside korraldamise ja teemavaliku kohta on 
öeldud palju.  

Korralised V, VI ja VII kongress toimusid vastavalt 2004., 2009.  ja 2014. 
aastal  Tallinnas. IV,  V ja VI kongressi ettekannete kokkuvõtted avaldas ko-
gumikena kirjastus “Välis-Eesti” (3, 4, 5).

Viimase, 2014. a. toimunu materjalid on üllitatud veebilehekuljel www.va-
liseesti.org ning valik etteannetest on avaldatud ka käesolevas ajakirjas. 

Välis-Eesti kongresside resolutsioonid kinnitavad väliseestlaskonna vaim-
set ühtekuuluvust Eesti rahvustervikuga ning tõendavad väliseestlaste huvi 
kodumaa sellise riikliku ja  demokraatliku arengu vastu, mis kindlustaks Eesti 
iseseisvust, julgeolekut ja rahvuslikku edenemist.

Välis-Eesti Ühing on osalenud väliseestlaste kultuuripärandi säilitamisega 
seotud arhiiviprojektides ja saanud selleks minimaalset toetust Eesti riigieel-
arvest. Tänu omavahendite kaasamisele on avaldatud arhiivimaterjale kahes 
koguteoses (6, 7) ja arhiiviandmeid kajastavaid artikleid ajakirjades (8, 9), et 
soodustada leitud ainestiku kättesaadavust.

Ülaltoodust selgub, et Välis-Eesti Ühing kuulub nende taasasutatud ühis-
kondlike organisatsioonide hulka, kelle tegevus on teadusliku ja kultuurhari-
dusliku sisuga ning demokraatliku riigi oluline osa. Kahekümne tegevusaasta 
jooksul on tõestatud ühingu õiguslikku ja sisulist järjepidevust. 

Koostöö arendamisel oleme suutnud vältida eestlastele nii omaseks peetavat 
vastandumist ja  “liivakastimänge”, vaid hinnanud loomingulisust, eetilisust 
ja demokraatlikke väärtusi. Koostööd edendades oleme tunnistanud koostöö-
partnerite saavutusi, individuaalsuse võlu, pühendumust ja vaimsust. Hindame 
kõrgelt väliseestlaste asutatud Tartu College'i ning Välis-Eesti Muuseumi tege-
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vust Torontos, Kistler-Ritso Fondi ettevõtmisel ja rahastamisel 2003. a. avatud 
Okupatsioonide Muuseumi tegevust Tallinnas, endise Rootsi eestlase ja Eesti 
välisministri Jaan Manitski poolt Harjumaale Viinistusse kunstimuuseumi asu-
tamist ning Gustav Wulffi muuseumi jätkuvat tegevust Otepääl Lõhmuse talus.

Vaatamata kasinale edule finantseeringute taotlemisel või riigieelarveliste 
toetuste määramisel Välis-Eesti Ühingule, oleme suutnud oma vahenditega 
välja anda kaks olulist koguteost eesti- ja  ingliskeelsete rööbiktekstidega Ees-
ti arengu kohta pärast taasisesesvumist (10, 11), pidanud Välis-Eesti kongres-
se ja iga-aastaseid ettekandekoosolekuid Välis-Eesti päeva tähistamiseks ning   
korraldanud Tallinnas konverentsid “Kümme aastat taasiseseisvunud Eestit, 
1991–2001” (20.08.2001) ja “Kakskümmend aastat taasiseseisvunud Eestit, 
1991–2011” (20.08.2011), samuti   finantseerinud  ajakirja “Välis-Eesti” väl-
jaandmist trükisena ja veebis.

Lõpetuseks küsime: 
Kas 20 aastat Välis-Eesti Ühingu tegevust Tallinnas on viinud meid lähema-

le rahvuslikule ühtsusele? Välis-Eesti Ühingu esindajana vastan: “Välis-Eesti 
Ühing on selleks andnud oma panuse ja jääb hoidma usku, et see on võimalik."

Välis-Eesti Ühingu juhatuse nimel tänan tehtud töö eest kõiki Välis-Eesti 
Ühingu liikmeid, selle juhatuse endisi liikmeid, ajakirja “Välis-Eesti “ toime-
tuskolleegiumi ja häid koostööpartnereid.
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Arvamus  ja tänuavaldus Välis-Eesti Ühingu 
koostööpartneritele

Eesti ajalooline kogemus kinnitab kodanike omaalgatuste positiivset mõju, mis  soodus-
tab ühiskonnas iseregulatsiooni toimumist. Eesti riigi kujunemisel on kodanikualgatusel 
olnud mõjuvõimas osa, mis kindlustas ühtekuuluvustunnet ja  ühiskonnaelu paranemist. 

20. augustil 1991 taasiseseisvunud Eesti Vabariigi taastasid selle kodanikud. Aastaid 
enne ja pärast seda päeva asutati hulgaliselt uusi   ja taastati Eesti Vabariigis tegutsenud  
kodanikeühendusi. Kodanikeühendused on käesoleval ajal vajalikud, et soodustada kõiki 
elanikke hõlmava demokraatliku ühiskonna edenemist ja koostööd soodustava suhtumise 
kinnistumist. 

Eeldust,  et ühiskond oleks oma väärtuste kujundamisel vaba, tuleb pidevalt taastoota, 
sest ainult sel juhul peegeldavad väärtused ja neist lähtuvad normid rahva tegelikke aru-
saamu ja vajadusi. 

Ajalooliselt olulist kohta vabaühenduste pikas reas omavad 20. veebruaril 2003 Eesti 
Ühiskondlikule Memorandumile alla kirjutanud 50 ühiskondlikku  organisatsiooni, kes 
moodustasid Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse. Selle  eesmärk oli oma tegevusega soodus-
tada  vabaühenduste tegevuse toel eesti rahva tervise tõhusamat kaitset ja kõrget haridus-
taset. Eesti Ühiskondliku Leppe Sihtasutus transformeerus 2007. aastal sihtasutuseks Eesti 
Koostöö Kogu, mis koondab enam kui 70 organisatsiooni ja vabaühendust, sh Välis-Eesti 
Ühingut.  Eesti Koostöö Kogu on riigi poolt rahastatav võrgustikutüüpi sihtasutus.  Ees-
ti inimarengu aruanne, inimvara indeks ja  raportid on nendeks allikateks, millega Eesti 
Koostöö Kogu osaleb inimvara teema  aruteludel lahenduste pakkumisel. Erinevates ühin-
gutes ja 2013.a. ning 2014.a. Paide arvamusfestivalidel kujunenud hinnangutest lähtudes 
on tehtud   ettepanekuid  Eesti ees seisvate probleemide lahendamiseks. Arvame, et Eesti 
kodanike ühendused suudavad oma tegevusega soodustada Eesti Vabariigi põhiseaduses 
sätestatud põhiväärtusi: vabaduse, õigluse ja õiguse, ühiskondliku edu ning eesti rahvuse 
ja kultuuri kestmist ja kaitset  ning  teha selleks koostööd riiklike asutustega. Arvukad 
seltsid koos riigiasutusega tegelevad pühendunult  eesti kultuuri kestmise ja kaitsega. 

Piisab vaid mainida meie laulu- ja tantsupidusid, mille algus 1869. aastast ja kestmine 
tänini on vabaühenduste teene. Kannab ju laul ja tants rahvusliku ühtsuse sümboli tä-
hendust. Teaduslikud seltsid, nende aktiivne osalus ühiskonnaelus on vajalik elutähtsate 
asjaolude või uute elukeskkonna tegurite ilmsikstulekul ja selgeksrääkimisel. Meenuta-
gem siinjuures elavat arutelu tuumajaamade ohutusest Euroopas ja Eestis, milles aktiivselt 
osalesid ka Eesti teadlased.

Välis-Eesti Ühing tänab  aastaid kestnud koostöö eest Eesti Teaduste Akadeemia liik-
meid, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli juhtkonda ning teadlasi. 

Siiras tänu meie koostööpartneritele Eesti Koostöö Kogust,  MTÜ Euroinfoühingu ju-
hatusele, Eesti   Kunstnike Koondisele Torontos (EKKT) liikmetele ja paljudele väliseesti 
teadlastele!  Eriline tänu kuulub EKKT presidendile pr Mai Vomm-Järvele, kes on silma-
paistvalt edukalt  suutnud  tutvustada Eesti päritolu Kanada  kunstnike loomingut Eestis!

Välis-Eesti Ühingu  juhatuse nimel
Leili Utno, 21.04.2015 Tallinnas 
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Otsides kaunite sõnade puud 

Artur Laast, Välis-Eesti Ühing

Kõnelen siin eelkõige meie kaunist emakeelest, mitte aga idamaade eksoo-
tikast. Eesti keel on muutunud nüüd, taastatud iseseisvuse ajal, veelgi paind-
likumaks ja väljendusrikkamaks, ning seda Eesti senises ajaloos enneolematu 
ulatusega tõlketegevuse ja raamatukirjastamise tulemusel. Sealhulgas ilmub 
uusi eesti–võõrkeele sõnaraamatuid ja eesti keele leksikone. Nende hulgas 
eriti  tähtsad on meie kirjakeele kõige suurem varamu, 2009. aastal ilmu-
nud 6-köiteline Eesti keele seletav sõnaraamat, mis sisaldab ligi 150 tuhat 
märksõna, samuti Eesti etümoloogiasõnaraamat (2012), Võõrsõnade leksikon 
(2012) ja Õigekeelsussõnaraamat ÕS (2013). Siinmainitud on nende väljaan-
nete viimased trükid.

Eestis on juba aastakümneid juurdunud traditsioon tõlkida otse originaalist; 
algupärandi stiili nõtke ja leksikaalselt täpse edasiandmise huvides näib see 
ainuõige. Üllatav, et nii ei ole alati isegi meie naabrite juures Põhjamaades, 
kus tehakse ka kaudtõlkeid. Maailmakirjanduse tõlgete seas annab tooni mui-
dugi Euroopa keeltest vahendatu, kuid üha enam eestindatakse ka nii klassika-
lisi kui ka nüüdisaegseid teoseid pärsia, araabia, heebrea, türgi, hiina, jaapani, 
korea ja tiibeti keelest. Aga ka keeltest, mida enam ei räägita, nagu vanaegip-
tuse, sumeri, akkadi, hetiidi, sanskriti.

Me tihti ei adu, et Idamaad on meile palju lähemal kui arvame. Nii kuulub 
ristiusk kolme semiidi nn. abrahamliku religiooni hulka ja on seotud nii sellele 
eelnenud judaismiga kui ka järgnenud islamiga. Juudiusu Toora on kristluse 
Vana Testamendi viis Moosese raamatut, mis on juba sajandeid tagasi heebrea 
keelest eesti keelde tõlgitud. Muinas-Palestiina tuli maarahva vaimumaailma ja 
keelde just pühakirja kaudu oma moraali, paljude kujundite ja mõistukõnedega.

Meie tsivilisatsiooni hälliks olid muistne Palestiina, Mesopotaamia ja Egip-
tus (teised kaks sellist tähtsat ala kirja sündimise koidikul olid Induse bassein 
ning Huang He ja Jangtse vaheline ruum). 2005. aastal ilmus "Muinasaja kir-
janduse antoloogia", ajaloo kõige vanemate tekstide tõlked on tehtud Lähis-
Ida kustunud keeltest. Selles lühiülevaates ei jõuaks loetleda kirjatarku, kes 
niisuguse tööga on toime tulnud. Kuid mõned nimed siiski, California ülikooli 
(Los Angeles) emeriitprofessor Jaan Puhvel on tõlkinud hetiidi keelest, ass-
ürioloog Amar Annus on peale mainitud antoloogia sumeri ja akkadi tekstide 
tõlkinud ka sumeri-akkadi "Gilgameši eepose" (2010). Vanaegiptuse tekste on 
tõlkinud Sergei Stadnikov, kelle eestindatud ja kommenteeritud on peale selle 
"Ptahhotepi elutarkus" (2011) ja "Amenemhet I õpetus oma pojale Senuserti-
le" (2014), mis on maailma ühed vanimad tekstid üldse.

Kui rääkida rahvusvahelise renomeega eesti orientalistidest, siis meenub 
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kohe Arthur Võõbuse nimi. Ta käis mitmekümnel uurimisreisil Lähis-Itta, 
avastades tohutu hulga vanu Süüria käsikirju, asutas Chicagos 1978. aastal 
Süüria Käsikirjade Uurimise Instituudi ning publitseeris suure osa avastatud 
käsikirjadest. 

Manalamehed on kahjuks ka Linnart Mäll ja Haljand Udam. Esimene neist 
koondas eesti Ida-uurijad Akadeemilisse Orientaalseltsi, õpetas sanskriti keelt 
ning tõlkis hiina, sanskriti ja paali keelest sellised baastekstid nagu "Dhamma-
pada", Lao-zi "Daodejing", "Bhagavadgita", Konfutsiuse "Vesteid ja vestlu-
si". Haljand Udam tõlkis pärsia luule klassikute Rudaki, Nizami, Rumi, Saa-
di, Hafizi, Džami, Umar Hajjami ja Navoii loomingut. Tähelepanuväärseks 
osutus tema raamat "Teekond läbi Türgi tsivilisatsiooni ajaloo" (2011), mille 
toimetaja ma olin. Tema elutööks sai araabia keelest tõlgitud Koraan, mis 
ilmus postuumselt 2007. aastal.

Inglise, vene, saksa ja araabia keelest on tõlgitud ligi tosin raamatut islamist, 
mis koos Koraaniga aitavad neil, kes selle poole püüdlevad, mõista islamiu-
su sisu. Need tänapäeva barbarid, kes peavad julmi sõdu prohvet Muhamedi 
lipu all, džihadistid, rikkuvat tegelikult kõiki selle usu käskusid. Suure islami 
tsivilisatsiooni saavutustele ligi tuhande aasta jooksul on pühendatud monu-
mentaalne tõlketeos "Islam. Kunst ja arhitektuur" (2010).

Aga tuleme tagasi ilukirjanduse tõlkimise juurde. Ly Seppel-Ehin on va-
hendanud tatari, vanausbeki ja türgi luulet ning Eestit külastanud Nobeli kir-
janduspreemia laureaadi türklase Orhan Pamuki romaanid "Lumi" ja "Minu 
nimi on punane". Emeriitprofessor Kalle Kasemaa on tutvustanud meile nii 
keskaegseid kirjamehi kui ka tänapäevaseid autoreid, tõlkides araabia, pärsia, 
süüria, kreeka, aramea, heebrea, jidiši jt keeltest ning vahendanud Egiptuse 
nobelisti Alaa al-Aswani romaani "Jakubijani maja". India kirjandust on uu-
rinud ning tõlkinud sanskriti, paali, aramea ja kreeka keelest Martti Kalda. 

Budismi uurija Märt Läänemets eestindas Nobeli kirjanduspreemia laureaa-
di Hiina kirjaniku Mo Yan’i romaani „Punane sorgo“. Ta on tõlkinud samuti 
8. sajandil elanud Li Bo luulet, nagu ka Rein Raud ja Jaan Kaplinski (tema 
veel ka Du Fu luulet). Kalju Kruusa on eestindanud uuemat hiina luulet. Jaa-
pani nobelisti Yasunari Kawabata neli romaani on vahendanud Ülle Udam 
ja Agu Sisask, kuulsa "Rashomoni" autori Ryunosuke Akutagawa maailma-
klassikasse kuuluvaid novelle Margit Juurikas, Kati Lindström ja Ülle Udam. 
Jaapani luulet on tõlkinud Rein Raud (kaitsnud ka doktorikraadi sel teemal), 
Alari Allik ja Margit Juurikas. Muistsele luulele sekundeerib Mart Helme 
kunstiraamat "Jaapani puugravüür. Ukiyo-e koolkond" (1977).

Silmatorkavalt viljakas on olnud Tallinna Ülikooli Kirjastus, kes oma sar-
jades Bibliotheca ANTIQUA ja Bibliotheca ASIATICA on üllitanud kümneid 
väärtteoseid. Mullu ilmus teisena mainitud sarjas Alari Alliku tõlkes erakord-
selt meisterlik, rafineeritud ja värskena mõjuv Fujiwara no Teika koostatud 
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"Sada luuletust, sada luuletajat" (7.–13. sajand) koos tõlkija sissejuhatuse ja 
suurepäraste kommentaaridega. 

Luuletajad püüdsid edasi anda peaaegu tabamatut ilu, milles kajastub asjade 
tõeline olemus. Iga viierealine luuletus sisaldab originaalis 31 silpi (5-7-5-7-7); 
sellest on ka tõlkimisel kinni peetud. Mõned näited:

Kui kuud vaadata,
teevad tuhanded asjad
mu meele nukraks,
kuigi sügis pole ju
kätte jõudnud mulle üksi.

Oma essees, mis oli pühendatud Haljand Udamile (Eesti Akadeemilise 
Orientaalseltsi aastaraamatus 2011/2012), ma arutlesin: "See, kuidas kelles-
ki meist, Põhjala lastest, tärkas huvi Oriendi vastu, on salapärane nagu iga 
kiindumuse sünd. See on sama küsimus – miks me unistame, otsime tõde ja 
elu mõtet, püüame avastada ilmamaa saladusi, läheme kaugele tundmatule 
teekonnale ja jõuame vahel ka Jumalani? Mõtleme, õpime, uurime, tõlgime ja 
luuletame, otsides kaunite sõnade puud? Ilmselt jääbki mõistatuseks ja müs-
teeriumiks, kes on süüdanud meie põues selle tulukese."

Meie nooremate tõlkijate ja Ida-uurijate seas on palju andekaid inimesi, kes 
oma töödega rikastavad eesti keelt ja vaimumaailma. Neil on nüüd võimalus 
õppida tundma kaugeid maid ja keeli kohapeal. Peale filosoofiliste, usuliste ja 
ilukirjanduslike tekstide eestindamise kirjutavad nad teaduslikke artikleid ja 
monograafiaid, kaitsevad doktoritöid. Siin on edukad olnud õige mitmed noo-
red, nt Muinas-Mesopotaamia ajalugu ja kiilkirja uurivad Vladimir Sazonov 
ja Peeter Espak.

Idamaade ajaloo ja kultuuri uurimine Eestis ning iseäranis luule ja proo-
sa tõlked on kahtlemata oluliselt avardanud eesti inimese vaimset horisonti 
ja silmaringi, lisanud rikkaid pooltoone meie ilumeelele, lubanud tunnetada 
solidaarsust väga erinevas keskkonnas elavate inimestega ja kogu maailma 
saatuse lahutamatut ühtsust rohkem kui kunagi varem. Ja seda kõike läbi meie 
emakeele, milles mõtleme ja milles elame. 

Kevadpäikese
kõigutamatu valgus
soojendab kõiki – 
miks küll nõnda rahutult
langevad kirsiõied? 

Kibe tuulehoog
kihutab kõrgeid laineid
vastu kaljusid – 
külmal kivil mu süda
pihustub valgeks vahuks.
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Õrn ööbik, kuhu tõttad sa?

Raik-Hiio  Mikelsaar, Tartu Ülikooli emeriitprofessor 

Oli aasta 1883. Karl August Her-
manni toimetatud „Eesti Postimehe 
Muusiku Lisalehes“ nr 5 ja 6 ilmus  
laul „Ööpikule“, mille viisi auto-
riks oli märgitud K. Ramm ja sõnade 
loojaks G. Õis. See teos äratas kohe 
laialdast tähelepanu nii rahvusliku 
ärkamisaja läbinud eestlastes kui 
ka Balti erikorras elavates sakslas-
tes. Eesti koorid võtsid uue laulu kohe omaks, seda hakati laulma kodudes ja 
koosviibimistel. Sakslastele aga see ei meeldinud, lehe toimetajat hurjutati ja 
luuletuse autorit nimetati Blutmann'iks ehk „veremeheks“, sest ööbik kinnitas 
ju talupojale: „Su wanemate werega on wäetud see pind.“ 

Kes olid kurikuulsa laulu autorid ning kus ja kuidas nad oma vaimusünni-
tise ilmale tõid? 

K. Ramm oli Karl (Karel) Ramm, kes sündis 2. juulil (vkj 20. juunil) 1864 
Tahkuranna riigimõisas kupja perekonnas. G. Õis oli varjunimeks Gustav 
Wulffil, kes sündis 1. jaanuaril 1865 (vkj 20. detsembril 1864) Otepää ki-
helkonnas Wastse-Otepää kroonuvallas (praeguses Valgjärve vallas) Sirvaste 
külas asunud Juusa renditalus põllumehe perekonnas. Mõlemad õppisid vene-
keelses Tartu II Õpetajate Seminaris aastatel 1880–1884. Seega loodi ööbiku-
laul 18–19aastaste seminaristide poolt!

Inspiratsiooni said ööbikulaulu autorid tõenäoliselt laulust „Kas tunned 
maad?“, mille pani kirja  seminaris mõnda aega eesti keelt õpetanud Mihkel 
Veske, kes omakorda tugines prantsuse luuletaja ja helilooja Frederic Berat' 
patriootilisele laulule „Ma Normandie“ („Minu Normandia“). 

Karl Ramm lõi kõigepealt kauni meloodia, mille ta kaaslastele ette män-
gis. Ööbikulaulu sõnade loomist meenutas Gustav Wulff 11. jaanuaril 1940 
ilmunud „Rahvalehe“ artiklis „Õrn ööbik, kuhu tõttad?“, mille autoriks oli 
märgitud „Ed. J. V.“ niimoodi: „Läksin siis pärast lõunat Rammi juurde, ja 
kui ta mulle oma uue viisi ette mängis, olin otse vaimustuses. Selles oli tõusu 
ja vägevust otsekui mõnes koraalis ja esimeseks mureks oli mulle selle viisi 
jaoks sõnade kirjutamine... Sellest pidi saama eesti rahvuslik laul... Tol ajal 
oli kõige intensiivsem võitlus talupoja ja saksa soost mõisniku vahel, sest mõ-
ned talupojad olid tõusnud üsna jõukaks ega tahtnud enam mõisniku ülemvõi-
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mu tunnistada. Mõtet pidi väljendama sümboolselt, et tsensuur sellest kinni 
ei saaks hakata... Lõpuks meenus mulle üks venekeelne laul, milles kõneldi 
pääsukese tagasitulekust... Mulle tekkiski mõte, et minu laulu tegelaseks võiks 
olla mõni lind. Valisin selleks ööbiku, kuna ta on meie kauneim laululind...“

Ööbikulaulu sünniloo kohta on mitmes allikas esitatud ekslikke andmeid. 
On arvatud, et enne loodi (nagu tavaliselt) luuletus ja siis alles lauluviis – 
vt  Oskar Kruusi kirjutist „Õrnast ööbikust ja tema autorist“ (Sirp ja Vasar, 
1.01.1965), Johannes Kaupi lühimonograafiat „“Õrna ööbiku“ kaks loojat“ 
(Tulimuld 1989, nr 3, lk 138–141) ja Valter Ojakääru raamatut „Eesti lemmi-
klaulude tekkelood“ (2012, lk 26–27). Johannes Kaup ja Valter Ojakäär eksi-
sid, väites, et „Ööpikule“ avaldati alles 1885. aastal ning teises Karl August 
Hermanni  toimetatud väljaandes „Laulu ja mängu leht“.

Kuna ööbikulaulu sünnist möödunud 131 aasta jooksul on selle teksti tehtud 
palju muudatusi, siis esitame siin 1883. a „Eesti Postimehe Muusiku Lisa-
lehes“ avaldatud  originaalsõnad, mis on piisavalt täiuslikud ja kajastavad 
kõige paremini Gustav Wulffi rahvusaatelist meelsust. Eriti oluline on säilita-
da eelnimetatud luulerida, milles ööbik kinnitab, et mõisaaia pinda on väeta-
tud talupoja vanemate verega.  On säilinud kõnesoleva laulu mustandvariant, 
millest on näha, et autor soovis algul verest juttu teha ka viimases värsireas, 
pakkudes välja fraasi „Eesti were muld“. Toimetajale aga tundus see 

ÖÖPIKULE.  G. Õis’i (Gustav Wulffi) sõnad meeskoorilaulu „Ööpikule“ 
esmatrükis („Eesti Postimehe Muusiku Lisaleht“ 1883, nr 5 ja 6, lk 20–21)

1. Õrn ööpik, kuhu tõttad sa
 nüüd lahkel lehe kuul?
 Kas mõisa aias õisata
 sa tahad roosipuul?
 Ehk metsas tore’l tomingal
 saab hüüdma sinu suu,
 kui tähed hiilg’wad taewa all
 ja walgust kallab kuu?
2. “Ei mõisa aias helista
 wõi laulu minu rind:
 Su wanemate werega 
 on wäetud see pind!
 Ka metsas tore’l tomingal
 ei hüüdma saa mu huul,
 waid talupoja akna all
 sääl pühal pärnapuul.
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3. Kui jõuab õnnis suine öö,
 siis laulan talle ma,
 et unuks meelest päewatöö,
 jääks rahul magama.
 Kõik öö siis hääled heljuwad
 ta kauni kambri sees,
 ja unenäod ilusad
 tal seis’wad silma ees.
4. Kui aga taewas kumab koit
 ja kaob pime öö,
 siis laulan: tõuseb priiusloit
 ja waob orjawöö:
 sest waimu taewa wõlwilla
 ju näha koidu tuld
 ja uuel ilul särama
 löönd Eesti oma muld!“

ilmselt olevat liiast, sest sõna „were“ on käsikirjas maha tõmmatud ja asen-
datud sõnaga „oma“. 

Tartu II Õpetajate Seminaris õppimise ajal lõid kursusekaaslased Karl Ramm 
ja Gustav Wulff legendaarseks saanud „Ööpikule“ kõrval teisegi isamaalise 
laulu „Eesti maa“, mis samuti avaldati 1883. aastal „Eesti Postimehe Muusi-
ku Lisalehes“ (nr 10, 11, 12).

Missugune oli ööbikulaulu autorite saatus edaspidi? Mõlematel oli pä-
rast Tartu II Õpetajate Seminari  lõpetamist (1884) „jumalavallatu“ laulu aval-
damise tõttu raskusi töökoha saamisega. 

Karl Ramm sõitis 1885. aastal või juba 1884. aasta lõpu Kaukaasiasse, kus 
ta töötas 1886. aastani koolmeistri ja köstrina. 1887. a sai aga temast vast-
loodud Sindi ministeeriumikooli muusikaõpetaja, kellena  töötas erinevatel 
andmetel 8–10 aastat. Ta oli tubli pedagoog ja armastatud noortejuht. 

Elupõline sindilane, 1944. aastal Rootsi emigreerunud August Kask kirjutas 
22. jaanuaril 1976 allkirjastatud mälestustes „Sindi laulukooridest“ järgmist: 
„Uut hoogu ja ergutust muusika ellu Sindis tõi uue kooli õpetaja Karl Rammi 
Sindi kooliõpetajaks tulek. Ramm oli tüse muusikamees, energiline, ja Sindi 
muusika ajalugu kirjutades peaks küll Rammi nime rasvaste tähtedega kirju-
tama ja tema Sindis viibimise aega eraldi märkima kui „Rammi aega“, mil 
muusikaline tegevus oli eriti hoogne... Sinti tulles asutas ta kohe meeskoo-
ri, mis olnud väga kõrgetasemeline... Peale ilusa meeskoori mälestuse jättis 
Ramm sintlastele veel teise ilusa mälestuse – koolipoiste puhkpillide orkestri, 
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mille ta organiseeris...“  2013. a välja antud raamatu „Sindi elu piltides“ and-
metel juhatas Karl Ramm Sindis ka segakoori ja õpilastekooli. 

Karl Ramm abiellus 28. detsembril 1896 Sindi kalevivabrikus töötanud 
Marie Klara Koenig’iga, kes oli abikaasast 11 aastat noorem. Kuna Marie 
sünnikohaks oli Bautzen, siis võis ta olla sakslanna. Abiellumisaastal oli Karl 
Rammist saanud juba Pärnu Linna I Algkooli õpetaja, millest võib järeldada, 
et noorpaar asus elama Pärnusse.  Ühel talvel oli Ramm seal õpetajaks ka 
Krumini erakoolis. 

Sajandivahetusel siirdus Karl Ramm koos abikaasaga elama-töötama Mosk-
vasse. Naisevanemad olevat ostnud selles linnas rauaäri, kuhu väimees, kuna-
gine helilooja ja koorijuht, raamatupidajana tööle läks. Peagi sai temast ühe 
vabriku direktor, tööstusettevõtte aktsionär ja suure kaubamaja omanik. 

Oktoobrirevolutsiooni järel tuli Karl Rammil 1918. aastal asuda elama Rii-
ga. Pärast seda, kui enamlased ka sinna jõudsid, kolis ta tagasi Pärnusse. Kah-
juks suri ta seal juba 15. novembril 1919 südamerabandusse ja maeti kolm 
päeva hiljem Alevi kalmistule. 

Gustav Wulff jäi pärast õpetajate seminari lõpetamist 1884. a suvest alates 
kuni 1885. a sügiseni kodutallu elama ja vanemaid talutöödel aitama. Juusal 
elades jätkas ta luuletamist ja avaldas ka rea publitsistlikke kirjutisi. Siin alus-
tas ta ühiskondlikku tegevust – korrastas raamatukogu, õpetas näitlejaid ja 
osales Kanepi Laulu Seltsi töös.

1885. a  sai Gustav Wulff töökoha Puhja kihelkonnakoolis, kuhu ta jäi ame-
tisse kuni 1892. aastani. Temast sai üks siinse kultuurielu juhte: osales Puhja 
Laulu ja Mängu Seltsi asutamises ning järgis Jakob Hurda üleskutset hakata 
koguma rahvaluulet. Gustav Wulffi kirjanduslik ja publitsistlik tegevus saavu-
tas Puhjas haripunkti. Eesti Kirjameeste Seltsi kaudu arendas ta suhteid Juhan 
Liivi, Eduard Vilde ja Karl Eduard Söödiga. Vaatamata tublile tööle ja ühis-
kondlikule tegevusele kiusati Wulffi kui rahvusliku elukäsitlusega pedagoogi 
taga nii saksameelse kirikuvõimu kui ka venemeelse rahvakoolide inspekt-
siooni poolt, ning ta oli sunnitud Puhjast lahkuma. 

Aastatel 1892–1894 töötas Gustav Wulff Amblas, olles apteeker F. Kossovi 
kutsel tema perekonnas koduõpetajaks ning õpetades ka lähedalasuva mõisa 
valitseja poega. 

1894. a  lõi Gustav Wulff pedagoogiametile käega ja jäädavalt lahkus kooli-
põllult. Tal õnnestus läbida kahekordne konkurss ja saada Wana-Otepää (Kas-
tolatsi) valla sekretäri töökoht. Wulff sai tööülesannetega suurepäraselt hak-
kama, ja nii töötas ta sellel kohal koguni 43 aastat (kuni aastani 1937), kauem 
kui ükski teine vallasekretär Eestis. Kohe selle ajajärgu algul, juba 1897. aas-
tal ehitati vallamajale uus hoone, mis sai sekretärile nii töö- kui ka elukohaks. 
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Gustav Wulffi kirjanduslik tegevus jäi tahaplaanile, kuid tema ühiskond-
lik tegevus saavutas siin enneolematu ulatuse. Ta osales Otepää Karskusselt-
si „Edasi“, Tuletõrje Seltsi, Tulekindlustuse Seltsi, Otepää Kaubatarwitajate 
Ühisuse, Otepää Piima-ühisuse, Nuustaku Laenu-Hoiu Ühisuse, Liiwimaa 
Wallakirjutajate Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi arendamises. Eriti olulist osa 
etendas Wulff hariduselus: tema eestvõttel asutati 1906. a Nuustaku Kooliselts 
ja selle baasil 1907. a esimene Eesti maapiirkondade emakeelne progümnaa-
sium – Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakool (Nuustaku Progümnaasium). 

Aja jooksul hakkas Gustav Wulffi rahvuslik aktiivsus tsaari-Venemaa tege-
lastele närvidele käima ja 1910. a keelati tal osaleda organisatsioonide juhti-
mises. Samal aastal abiellus ta endast 23 aastat noorema, Nüpli järve äärsest 
Lõhmuse talust pärit Olga Luksepaga, kes asus elama abikaasa juurde valla-
majja. Nende perre sündisid pojad Leo ja Villu ning tütar Valli. 

Eesti Wabariigi ajal sai Gustav Wulffist Eesti Rahvaerakonna liige ja Otepää 
kirikukogu esimees. Kui ta 72-aastasena 1937. a vallasekretäri kohalt lahkus, 
sai ta Wana-Otepää aukodanikuks ja valitsus andis talle Valgetähe IV klassi 
teenetemärgi. Wulff jäi edasi tööle Otepää Ühispanga juhatusse, kolides elama 
Tartu tn 3 asuvasse pangahoonesse. 

Mõni aeg pärast 1940. a juunipööret vallandati Gustav Wulff Otepää Ühis-
pangast ja ta siirdus elama abikaasa Olga juurde Lõhmuse tallu. 1941. a ala-
nud Saksa okupatsiooni ajal leidis uuesti tööd pangas, kuid nõukogude võimu 
taaskehtestamise järel 1944. a tuli tal lõplikult pensionile jääda. Sama aasta 
sügisel tabas Gustavit ja Olgat tõsine löök – kõik kolm järeltulijat emigreeru-
sid Vene võimu eest välismaale. 

Gustav Wulff suri Lõhmuse talus 9. jaanuaril 1946 ja maeti 17. jaanuaril 
kodukihelkonna kalmistule. 

1960. a avati Lõhmuse talus Gustav Wulff-Õis'i muuseum. Selle perenaiseks 
sai 1996. a luuletaja vanema poja Leo tütar Mari-Ann Karupää, kes oli elanud 
Rootsis, aga asus pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. a  elama isamaale. 

Seoses ööbikulaulu autorite Karl Rammi ja Gustav Wulffi 150. sünni-
päevaga avaldas käesoleva  kirjutise autor 2014. a  oktoobris nende elu ja 
töö kohta põhjaliku uurimusliku raamatu „Õrn ööbik, kuhu tõttad sa?“, mida 
esitleti 11. oktoobril Wulffi sünnikoha lähedal asuvas Saverna raamatukogus. 

13. novembril 2014 tähistati Karl Rammi juubelit tema kunagise muusi-
kaõpetaja-töökoha lähedal Sindi gümnaasiumis. On avatud  mälestustahvel 
Tartus, Lai tn 28 hoonel, kus asus õpetajateseminar – ööbikulaulu sünnikoht. 

2015.a.  muusikaaastal  jätkuvad  „Õrna ööbiku“sünniloo meenutamine pi-
dulike üritustega 3. juunil Otepää gümnaasiumis.
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II osa

VII Välis-Eesti Kongress 3.juulil 2014 Tallinnas

Kongress toimus 3.juulil 2014  algusega kell 10 Rahvusraamatukogu väi-
keses saalis.

Osavõtjaiks eelregistreerunud oli 55,  kohale  saabus 47 osavõtjat.
VII Välis-Eesti Kongressile   oli  kogunenud  Välis-Eesti Ühingu liikmeid ja  

kutsutud külalisi Austraaliast, Ameerika Ühendriikidest,  Inglismaalt, Root-
sist, Soomest ja Eestist.

Kongressi programmi  olid koostanud poliitikateaduste professor Toomas Var-
rak, diplomaat Artur Laast, akadeemik Jüri Martin ja bioloogiadoktor Leili Utno.

VII VÄLIS – EESTI KONGRESSi Programm!
Plenaaristung „Eesti  rahvuslik julgeolek“

Andres Kasekamp 
Väljakutsed Eesti välis- ja julgeolekupoliitikale 
Jüri  Toomepuu  
Ohud Eesti julgeolekule     
Mart Helme  
Elujulgus ja julgeolek      
Paneeldiskussioon    
Sümpoosion „Eestlaste vaimuvara“  
Janne Andersoo 
Rahvusraamatukogu – Eesti kultuuripärandi tagaja  
Valdur Mikita 
Lingvistiline mets      
Pille Kippar 
Seltside tegevus eestluse kujundajatena    
Sander Jürisson Välis-Eesti raamatukogud     
Ingrid Echter  Eestlaste seltsitegevus USA Läänerannikul 
Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine kell  14.00 – 14.30 

Kongressi avamine
Kongressi avas Välis-Eesti Ühingu juhataja Dr Leili Utno , kes  sõnas  “ kor-

raliste Välis-Eesti Kongresside pidamine  iga viie aasta järel Laulupeo eelõh-
tul Tallinnas on Ühingu põhikirjaline ülesanne, mis on sätestatud juba 1933.a. 
Välis-Eesti Ühingu nimel  tervitan  kõiki osavõtjaid, kes  kõitvaid üritusi ja 
sündmusi tulvil ajal  on leidnud mahti  ja huvi käesoleva kongressi teemade 
vastu. Korraldustoimkond on koostanud  kongressi toimimiseks optimaalse 
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ajagraafiku, et osavõtjail oleks veel täna võimalus külastada  Laulu- ja tantsu-
peoga seotud üritusi ja kokkusaamisi. 

Soovin head kordaminekut ja kõikide osavõtjate aktiivset osavõttu  Kong-
ressi tööst!“ 

Kongeressi olid tervitama tulnud President Arnold Rüütel ja Austraalia eest-
laste esindaja pr Lea Holm.

President Arnold Rüütli tervituskõne 
Välis-Eesti VII kongressile 3. juulil 2014 Tallinnas 

Head kuulajad lähedalt ja kaugelt!
Mul on väga hea meel, et nii paljud eestlased maailma eri paigust on tulnud 

kokku meie laulupeole, mis on jätkuvalt nii kõrgetasemeline muusikaüritus 
kui ka rahvuslik rituaal – eesti keele ja meele hoidja ja kindlustaja.

Tore, et on ka neid, kes on pidanud vajalikuks osaleda käesoleval kongressil, 
et arutada tänase Eesti elulisi probleeme ja otsida neile lahendusi. 

Eesti ajaloos on olnud palju kriitilisi hetki, kust oleme välja tulnud võitjana. 
Eesti iseseisvuse taastamise esimesel perioodil sai murranguliseks tähiseks 

16. november 1988, kui Eesti NSV Ülemnõukogu võttis vastu deklaratsiooni 
Eesti NSV suveräänsusest. 

See tähendas, et Eesti NSV-le kuulus kõrgeim võim tema territooriumil. Sel-
le otsuse langetamisel toetuti ÜRO dokumentidele, mis käsitlesid majandusli-
ke, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
kaitset. 

Need dokumendid oli Nõukogude Liit ratifitseerinud. Sellele vaatamata oli 
tuumariigi reaktsioon erakordselt äge. Kõige räigemas toonis nõuti meilt su-
veräänsusnõuetest loobumist. Suutsime siiski vastu pidada ja oma seisukoh-
tade juurde jääda. 

Vastupidi. Alustasime kogu seadusandlu-
se revisjoni, et kohandada see euroopalikele 
normidele. Taastasime iseseisvuse ja lahku-
sime suurest tuumariigist järk-järgult, vere-
tult, seadusandlikul teel. Kui lõpuks Eesti 
Ülemnõukogu kuulutas välja Eesti iseseis-
vuse taastamise riikliku järjepidevuse alu-
sel, tuli saavutada Moskva tunnustus. Ilma 
selleta polnud juhtivad lääneriigid valmis 
meid tunnustama. 

Ka see läks korda. Nüüd oli vaja hakata 
oma riiki üles ehitama. 

Kui me aastal 2004 liitusime Euroopa Lii-
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duga, olid paljud meie seadused juba kohandatud Euroopa normidele, mistõt-
tu meie läbirääkijatel oli oluliselt kergem konsensuslikke otsuseid saavutada. 

Head kuulajad!
Eestlased on väikerahvas. Kui 1939. aastal elas Eestis 1,134 miljonit ini-

mest, neist 12% teistest rahvastest, sh 8% venelasi (seda koos kogu Petseri-
maa ja Eesti Ingeriga), siis  nõukogude perioodi jooksul kasvas venekeelse 
elanikkonna arvukus umbes 45 protsendini. 

Vahetult pärast Eesti iseseisvuse taastamist loodud remigratsioonifondi toel 
kodumaale tagasi rännanute ja majandusmigratsiooni tulemusel Läände siir-
dunute tõttu venekeelse elanikkonna arvukus Eestis mõnevõrra kahanes. 

Viimase rahvaloenduse andmetel elab praegu Eestis 1,29 miljonit inimest, 
neist ligi 69% eestlasi (kokku 889 770), teisi rahvaid umbes 31%, neist ve-
nelasi ligi 25%. Paljud teiste rahvuste esindajad on suurepäraselt omandanud 
eesti keele ja lõimunud Eesti ühiskonda. 

Hoolimata Eesti edust makromajanduse alal, infotehnoloogia ja e-riigi 
edendamisel jne, on Eestis tööhõive madal, palgad ja sotsiaaltoetused väi-
kesed, sotsiaalne turvalisus ebapiisav, regionaalpoliitika praktiliselt olematu. 
Võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega on Eesti sisemajanduse kogutoodan-
gult alles 22. kohal. 

Seetõttu on üheks suurimaks etnosotsiaalseks probleemiks tõusnud massi-
line eestlaste väljaränne, negatiivne iive ja eestlaste arvu jätkuv vähenemine. 
Hinnanguliselt on Eestist alates 1991. aastast lahkunud umbes 100 000 ini-
mest. 

Noorte ja mõningate spetsialistide, näiteks arstide lahkumine Eestist jätkub. 
Eriti drastiline on paljude, veel nõukogude ajal küllalt elavalt tegutsenud maa-
piirkondade tühjaksjäämine.

Samas on puudus kõrgtehnoloogiate spetsialistidest, mistõttu ongi Eestisse 
tööle tulnud spetsialiste teistest maadest. Samas ei vaja Eesti odavat tööjõudu 
ning pole valmis vastu võtma massiliselt migrante. 

Maailmas on praegu 6–7 tuhat keelt, igal aastal sureb neist välja kümneid. 
Eesti keele staatus on kõrge. See on Eesti riigikeel, kõrgkultuuri ja kõrghari-
duse keel, üks Euroopa Liidu ametlikke keeli. 

UNESCO hinnangul õigustab emakeelne haridus end siis, kui selle keele 
rääkijaid on üle miljoni. Enam kui miljonilisi rahvaid on üle 400. Keeli, milles 
saab kõrgharidust, on vaid 40. Eesti keel on nende hulgas kõnelejate vähesu-
selt teine. Oleme piiri peal. 

Samas pole karta meie maa tühjaks jäämist. Meie esivanematel õnnestus 
asustada üks maakera paremaid paiku:

•	 elame paraskliimas, meil on kaunis loodus ja neli aastaaega,
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•	 oleme suhteliselt rikkalikult varustatud loodusvaradega, meil on piisa-
valt  puhast vett ja metsa,

•	 meil on kõige rohkem põllumaad ühe elaniku kohta, võrreldes teiste 
Euroopa Liidu riikidega,

•	 asume põhja–lõuna- ning ida–lääne-suunaliste kaubateede keskmes,
•	 meil on väljapääs maailma meredele jne.

Olukorras, kus kolmandik maakera 7,2 miljardist elanikust kannatab alatoit-
luse all või sõna otseses mõttes nälgib, ei jää Eestimaa kunagi tühjaks. Kui 
eestlased siit lahkuvad, tulevad siia võõrad. 

Me elame taas väga rahutul ajal. Meie suur naaberriik on taas seadnud oma 
eesmärgiks teiste riikide ja rahvaste allutamise. 

Oleme ilma maailmasõjata suutnud nüüd elada ligi kolm inimpõlve. See on 
ilmselt piisav aeg selleks, et mitte enam tunnetada sõjakoledusi, mis suure 
sõja taaspuhkemisel oleksid kordi koletuslikumad, kui seda olid nii Esimene 
kui ka Teine maailmasõda.

Kuid tahaksin lõpetada positiivsete emotsioonidega. 
Eelkõige tänan tänase ürituse organisaatoreid. 
Ma olen veendunud selles, et enam kui kunagi varem peavad eestlased ühte 

hoidma, et rahvusena püsima jääda, et jääda peremeheks meile kõigile nii 
armsal Eestimaal!

Soovin sisukaid mõttevahetusi ja viljakaid ideid meie valupunktidele lahen-
duste leidmisel!
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Rahvusraamatukogu -  Eesti kultuuripärandi tagajana
Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu peadirektor

Lugupeetud külalised,
Tere tulemast Eesti Rahvusraamatukogusse ning aitäh võimaluse eest juhti-

da tähelepanu Eesti kultuuripärandile ka julgeoleku kontekstis. 
Kultuuri roll nö „pehme“ või vaimse julgeoleku tagajana on majandusliku ja 

sõjalise julgeoleku kõrval üha olulisem. Sellele valupunktile vajutas tugevasti 
ka 2007. aastal Rahvusraamatukogu akende all lahvatanud pronksiöö. Kultuu-
rilise julgeoleku mõiste on kasutusel olnud juba sajandi jagu ning tänaseski 
olukorras ei saa me mööda vaadata omakultuuri säilitamise, rahvuskultuuri 
kaitsmise ning selle võimu ja jõu tähtsusest ja tähendusest.

Ajalugu on näidanud, et raamatukogudel on kultuurilise julgeoleku tagami-
sel väga oluline roll. Ka Rahvusraamatukogu omaaegsed töötajad on kultuuri-
pärandi säilimise nimel varjanud võõra võimu jaoks ebasoovitavat kirjandust, 
tehes selle leidmise keeruliseks, näiteks kleepides kataloogikappide sildid üle 
„sobivamatega“. Kui siis oli ajendiks poliitiline olukord, siis täna tingib meie 
säilitustegevuses muutusi tehnoloogiline areng, näiteks praegu salvestame he-
likassette ümber helifailideks.

Kord aastas saavad maailma rahvusraamatukogude juhid kokku. Üks teema, 
mis on alati nende kokkusaamiste päevakorras, on kultuuripärandi julgeolek. 
See omakorda toob auditooriumi ette raportid rahvusraamatukogudest, mida 
on laastanud looduskatastroofid, sõda, vandalism. Tänaseks panevad sündmu-
sed Ukrainas, Gruusias ja mujal ka meid siin Eestis üha enam mõtlema reaal-
setele sõjalise ja poliitilise ohu allikatele.

Teine teema, mida sageli vaagitakse on raamatukogude väärtus ühiskonnas 
ja majanduslik mõju – kas ühiskond saab kulutatud raha eest piisavalt tagasi?

Näiteks Hispaanias hiljuti läbi viidud uuring leidis, et raamatukogusid nä-
hakse lugemise ja raamatute laenutamise koha asemel pigem multifunktsio-
naalse ruumina, kus tehnoloogia mängib üha suuremat rolli. Raamatukogude 
ühiskondlikku kasu hinnati eelkõige selles, et nad võimaldavad juurdepää-
su kirjandusele ning informatsioonile, mis aitab oma heaolu tõsta. Seejuures 
väärtustati kõrgelt raamatukoguhoidja professionaalset abi. Sama uuring sel-
gitas ka välja, et kui raamatukoguteenused arvutada ümber tasulisteks teenus-
teks, tooksid nad ühe investeeritud euro kohta tagasi 2,8-3,8 eurot. Selgus ka, 
et hispaanlased oleksid valmis maksudena tasuma 32,10 eurot aastas, et riigi 
raamatukogud säiliksid.

British Library otsese ja kaudse mõju uuring riigi majandusele näitas, et 
tagasitoodetav lisandväärtus on lausa 4,4-kordne. Mõlema uuringu järeldu-
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sed rõhutasid raamatukogude mõju kogu 
ühiskonnale, mitte ainult raamatukogu 
lugejatele. Uuring Norra raamatukogude 
kohta näitas sarnaselt Suurbritanniale in-
vesteeringutasuvust 4:1. Soomes viidi läbi 
uuring, mis võrdles Soome rahvuslikku 
kogutoodangut ja raamatukogude kogu-
desse investeeritud summasid kolmeküm-
ne aasta jooksul (aastatel 1977-2006) ning 
kinnitust leidis asjaolu, et kasvukõver on 
vastastikuses sõltuvuses. 

Lühidalt öeldes, riigil tasub raamatuko-
gudesse investeerida. Ja see on muuhulgas 
ka julgeolekuküsimus.

Raamatukogude mõju uuring Eestis on 
alles ettevalmistamisel, kuid mõeldes näi-

teks Rahvusraamatukogus säilitatavale ainesele – kas seda väärtust on üld-
se võimalik hinnata. Selleks heitkem põgus pilk nendele väärtustele, mis on 
hoiul tänases Rahvusraamatukogus.

Rahvusraamatukogu loodi 1918. aastal Ajutise Valitsuse raamatukoguna, 
hilisema Riigiraamatukoguna esimese olulisema ülesandega toetada vabariigi 
põhiseaduse väljatöötamist. Rahvusväljaannete kogu sai tugeva tõuke 1935. 
aastal, raamatuaastal, mil Oskar Kallas kinkis Riigiraamatukogule üle 1000 
kultuuriloolise väärtusega trükise. Tänaseks on raamatukogus üle 3,4 miljoni 
eksemplari, millest vanimad 15. sajandist. Tunneme uhkust selle üle, et saame 
hoida terviklikku kogu ühest esimestest eesti talupoegade raamatukogudest 
– 1872. aastal asutatud Virumaa Metsiku küla laenuraamatukogu. Rahvusraa-
matukogus asub ka Eesti Kongressi arhiiv, Eesti üks suuremaid heliülesvõtete 
ja eksliibrise kogusid, unikaalne 8000 originaaliga raamatuillustratsioonide 
kogu, aga ka esinduslikud kaartide, plakatite ja postkaartide kogud jpm. 

Väga oluline on silmas pidada, et see kõik ei ole vaid sundeksemplari või 
ostu teel kogutud pärand, vaid ka paljud toetajad, annetajad ja kinkide tegijad 
on läbi aastakümnete näinud Rahvusraamatukogu piisavalt mõjuka organisat-
sioonina, kellele see aines usaldada. 

Ja see kõik peab füüsilisel kujul säilima – ilmselgelt! Kuid Ukraina krii-
sist nägime, et millelegi iseenesest mõistetavale, nagu näiteks territoriaalsele 
terviklikkusele, lootma jääda ei saa. Kirjasõna on olnud ja jääb agressorite 
sihtmärgiks nii paberil kui internetis.

Samas kultuuripärandi kogumine ja säilitamine on kultuurilise julgeoleku 

Esineb pr Janne Andresoo 03.07.2014
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tagamisele kaasaaitamisel vaid mündi üks külg. Teiselt küljelt peame vastu 
vaatama kogutud info aktiivse vahendajana. 

Eesti trükiste paremaks leviks, mis aitaks kaasa nii rahvusliku identitee-
di hoidmisele kui ka sellest teadlikkuse kasvule väljaspool riigipiire, oleme 
koostöös teiste raamatukogudega võtnud nõuks väljaanded digiteerida ja teha 
need kättesaadavaks võimalikult laiale lugejaskonnale ning seda tänapäevasel 
ja kasutajasõbralikul viisil.

Selleks oleme avanud digitaalarhiivi DIGAR nutiseadmesõbraliku versioo-
ni aadressil digar.ee, kust leiab näiteks 116 digiteeritud Eesti kirjandusklas-
sikasse kuuluvat teost. Need on Kultuuriministeeriumi toetusel välja antud 
Eesti esimesed vabalt kättesaadavad EPUB vormingus e-raamatud. Oktoobris 
avame DIGARis ka ajalehtede andmebaasi, mis sisaldab nii vanu digiteeritud 
ajalehti kui ka kaasaegsete ajalehtede trükifaile.

Et pakkuda oma kogudes leiduvatest autoriõiguse alt vabadest raamatutest 
mugavat digikoopia tellimisvõimalust mistahes riigist, oleme ühinenud ka 
üle-euroopalise EOD ehk eBooks on Demand võrgustikuga. Sümpaatne selle 
teenuse juures on eelkõige see, et iga kasutaja teeb oma tellimusega kingituse 
kultuuripärandi säilimiseks, sest digiteeritud väljaanne tehakse juba mõne kuu 
möödudes veebis kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks.

Eelmisel aastal avasime avalikkusele ka Eesti veebiarhiivi,  mis arhiveerib 
seda osa veebis olevast teabest, mille säilitamine on Eesti rahvuskultuuri ning 
ühiskonna seisukohalt eriti oluline. Näiteks on arhiveeritud Välis-Eesti seltsi-
de, koolide, samuti saatkondade jm. veebilehti, aga ka Sotši taliolümpiamän-
ge ja viimaseid kohalike omavalitsuste valimisi käsitlevaid lehti. Lisandumas 
on viimaste Riigikogu ja Euroopa Parlamendi saadikute valimistega seotud 
saidid. Järgmise aasta alguseks soovime kõigile huvilistele avada kogu avali-
kult juurdepääsetava Eesti domeeni veebiarhiivi, kuhu kuulub hinnanguliselt 
74 000 veebilehte. Nii satub raamatukogu omamoodi meediaga sarnasesse 
ühiskonna valvekoera rolli – internetti paisatud sõna talletatakse ja see muu-
tub püsivaks.

Loodame, et eeldatavasti 2015. aastal jõustuva Sundeksemplari seaduse 
kohaselt hakkame heas koostöös kirjastajatega saama sundeksemplarina ka 
lisaks väljaandele selle trükifaili, mis oleks oluline kvalitatiivne hüpe kultuu-
ripärandi tagamisel. Nii hoiame kokku ka tulevased digiteerimise kulud.

Nagu on öelnud minule järgnev kõneleja, Valdur Mikita, „on Eesti kultuur 
nagu kahe tiivaga lind, üks tiib on meisterdatud maagilisest sõnast, teine kõ-
nelevast metsast. Selle maagilise linnu kodu on meie hurmavates keelemetsa-
des“. Ning tuleb kirjanikuga nõustuda, et praegu on meie keelemetsade õitse-
aeg. See paneb üha suurema vastutuse ka Eesti mäluasutustele.
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Head kuulajad, lõpetuseks lubage mulle väike põige sellesse füüsilisse kul-
tuuriruumi, kus me praegu viibime. Eelmisel aastal tähistasime 20 aasta möö-
dumist siin Tõnismäel asuva raamatukoguhoone valmimisest. Täna elavad 
uude majja kolimise elevuses meie lõunanaabrid lätlased.

Mul on hea meel, et Eesti Rahvusraamatukogu hoone juba iseenesest ekspo-
neerib suurel hulgal Eesti arhitektuuri ja kunsti. Leidke võimalus teha majas 
väike ringkäik ning märgata meie ühist kultuurilugu vitraažakendes, sepisvõ-
redes, klaasseintes, Eduard Wiiralti galeriis, maalidel või vaipades lugemis-
saalide seintel. 

Oma kultuuri võimu ja jõudu saame juba homsest tunda Eesti kultuuri tipp-
sündmusel, laulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“. Seda kaunist 
ajast puudutatud traditsiooni kajastavad ka meie väljapanekud muusikasaalis, 
fuajees ning nagu tänapäevasele raamatukogule kohane – ka kollektsioon di-
giarhiivis. On aeg oma kultuuripärandit taas puudutada.

Janne Andresoo ettekanne.VII Välis-Eesti Kongressil 3. juulil Rahvusraa-
matukogus

Valik VII Välis-Eesti kongressi päeviku lehekülgedelt

Kongressi sekretariaat. Vasakult VEÜ noorliige Kaisa Uuspõld ja Liisa Linnaks
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Kongressist osavõtjaid registreerisid ja eelregistreerituile jagasid mappe VEÜ 
liige Kaisa Uuspõld ja Liina Linnaks.

Kongressi protokollija ülesandeid täitis VEÜ juhatuse liige Lauri Suurmaa. 
Teda abistas ja pildistas kongressil toimuvat VEÜ juhatuse liige Lea Vaher-
Lundin.

Plenaaristungit „Eesti rahvuslik julgeolek“ juhatas VEÜ juhataja, EV 
suursaadik Dr. Leili Utno. Sümpoosionit „Eestlaste vaimuvara“ juhtis  aka-
deemik Jüri Martin.

Plenaaristungi juhataja märkis avasõnas, et „arutlusteemat valides arvestati 
VEÜ liikmete ettepanekuid ja rahvusvahelist olukorda Euroopas, sest  Eesti 
rahvusliku julgeoleku tagamine osutub võimalikuks vaid rahvusvahelise koos-
töö tingimustes, mis alates 1991. aastast on olnud rahvusvahelist õigust ja koos-
tööleppeid austava Eesti riigijuhtide peamine ülesanne. 

Praegu ilmutab rahvusvaheline olukord tõsiseid ohumärke, sest 1997. a. sõl-
mitud Helsingi kokkuleppe postulaat Euroopa riigipiiride muutmatusest on 
lakanud toimimast. Annekteeriti Krimm ja agressiooniohus on Ida-Ukraina. 
Rahumeelne ja kollektiivse julgeoleku eest seisev Euroopa Liit teeb pingutusi 
agressiooni vältimiseks, kuid muretsemiseks on põhjust kõigil Eesti lähikonnas 
asuvatel riikide“.

Julgeolekuteemat kongressil käsitlema kutsuti kolm eksperti: Tartu Ülikooli 
Balti poliitika professor ja Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse liige Andres 
Kasekamp, endine Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse sõjaminister erukolonel Jüri 
Toomepuu, endine Riigikogu liige ja  poliitik ning kirjanik Mart Helme.

Andres Kasekamp keskendus oma ettekandes Balti riikide koostöö võimalus-
tele. Erukolonel Jüri Toomepuu esitas välisohtude süvaanalüüsi, mille täielik 
tekst on avaldatud www.valiseesti.org/VII kongress. Mart Helme rääkis eest-
laste elujulgusest kui riigikaitse olukorda ja demograafilist edenemist soodus-
tavast faktorist.

Ettekannetes, mis käsitlesid Eesti julgeoleku olukorda ja kaitsepoliitikat, 
jäi kõlama lootus, et eesti rahval on häid võimalusi jääda püsima ka täna-
päeva ohtuderohkes maailmas. Riigijuhtidel on oluline hoolitseda, et neid 
võimalusi tahetaks ja osataks ära kasutada. Plenaaristungi diskussioonis 
avaldati arvamust, et senisest aktiivsemalt tuleks ära kasutada rahvusva-
helist meediat vastamaks Eesti ja teiste Balti riikide vastu suunatud info-
sõjalistele rünnetele.

Sümpoosionil „Eestlaste vaimuvara“ esinesid Janne Andresoo, (ette-
kanne avaldatud käesolevas ajakirjas lk.25), kirjanik Valdur Mikita, etnoloog 
Pille Kippar ( ettekande tekst avaldatud veebilehel www.valiseesti.org/ajakiri 
2014,  Ingrid Echter ja Mai Liis Bartling San Franciscost, TLÜ raamatuko-
gu väliseesti kirjanduse spetsialist  Sander Jürisson   ja Kunstiakadeemia õp-
pejõud Saskia Järve. Viimasena mainitu  esitas huvipakkuva ülevaate Kanada 
eestlaste kunstnike loomingust, mille kohta on ilmumas 2015.a. uus album.
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Esinevad Mai-Liis Bartling ja Ingrid Echter San Franciskost

VII Välis-Eesti kongressi plenaaristungist osavõtjad 03.07.2015

Esineb Tartu Ülikooli professor Andres Kasekamp ja fotol veel erukindral Jüri 
Toomepuu ja Suursaadik Mart Helme
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Kongressil esitatud Ingrid Echteri ja Mai-Liis Bartlingu 
väga huvitava ettekande „Eestlaste seltsitegevus USA Lääne-
rannikul“ slaidide kogum. 
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SF Eesti Selts täna – 2014 

 LEP-ESTO 2013 läbi viidud

Uued käimasolevad tegevused

Suurem enesekindlus

Umbes 400 inimest kaasatud

seltsi tegevustes. 

Kuidas peale hakata?

Positiivne energia

Facebook/”social media”

Kas tahate meiega ühineda? 
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Esimesed sammud…..

Kuidas uusi inimesi kaasata? 

E-uudiskiri “Seda ja Teist”

SF keelering 

Ka väga tähtis meile

SF lastekool uuesti alustatud

Koostöö teiste organisatsioonidega
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Millepärast lääneranniku seltsid püsivad? 

 sügav tahe säilitada oma kuultuuri pärand / keel

 tugevad perekonna- ja ühiskonna sidemed 

 “hästi ja huvitavalt aega veeta ja edendada seltsi elu” 

 viia edasi LEP festivali

VII Välis-Eesti kongressist osavõtjad 03.07.2015 Rahvusraamatukogus

VII Välis-Eesti Kongress otsustas:
1.Tänada kõiki kongressil esinejaid ja kongressist osavõtjaid.
2. Volitada Välis-Eesti Ühingu juhatust leidma edaspidi võimalusi kahe- kol-

mepäevaste Välis-Eesti kongresside korraldamiseks üldlaulupidudele eelneval 
nädalal, aga vajadusel ka sagedamini kui iga viie aasta järel.

3.Arvestades asjaoluga, et üha rohkem Eesti noori suundub õppima välisrii-
kidesse, leida koostöös Eesti ülikoolidega võimalusi Tallinnas korraldada Välis-
Eesti noortekonverentse

4.Teha väliseesti organisatsioonide ja haridusasutustega senisest aktiivsemat   
koostööd  väliseesti üliõpilastele suunatud vahetusüliõpilaste programmide ra-
kendamiseks.

5. Välis-Eesti Ühingul on soovitav korraldada 2018. aasta veebruaris koostöös 
riiklike institutsioonidega teaduslik konverents “Eesti Vabariik 100” tähista-
maks Eesti Vabariigi 100. ja Välis-Eesti Ühingu 90. aastapäeva.
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III osa  Välis-Eesti

GOTLANDI EESTLASTEST

Riina Noodapera, Eesti aukonsul Gotlandil

GOTLANDI BALTIKUMI SELTS

asutati 1990. aastal, põhitegevuseks kontaktide loomine, näituste ja ürituste 
korraldamine, erinevate projektide käivitamine ja humanitaarabi veo rahasta-
mine. Olin aastatel 1997–2005 selle seltsi esimees. Kui ajad ja olud muutusid, 
otsustasin suunata oma pingutused Rootsi–Eesti kontaktide süvendamisele.

Olen pikka aega olnud seotud Rootsi Eestlaste Liidu tööga. Kuna eestlased 
olid juba aastaid Gotlandil koos käinud, kasvas selle tegevuse pinnalt loo-
giliselt ja loomulikuna algatus teha Gotlandi (Ojamaa) eestlaste jaoks oma 
ühendus; aastal 2008 saigi küpseks aeg see ametlikult luua.

ROOTSI EESTLASTE LIIT 

Ka mittetulundusühing Rootsi Eestlaste Liit (REL) vajas Ida-Rootsi piirkonda 
aktiivset Eesti organisatsiooni.  Seetõttu asutatigi 12. jaanuaril 2008 Gotlandi 
Eestlaste ning Eesti Sõprade Ühendus. Nimi hiljem muudeti: REL Got-
landi osakond. Tegevus toimub projektiviisiliselt, liikmemaksud laekuvad 
REL-i. Töö on suunatud peamiselt eesti kultuuri säilitamisele ja eesti keele 
alalhoidmisele. Näiteks saavad Gotlandi erinevates koolides kaheksa eesti 
koolilast emakeeleõpet. Traditsiooniks on saanud Gotlandi eestlaste jaanuari-
kuine aastakoosolek, mis ühitataksed kohalike poolt väga hinnatud talvepeo-
ga, kus osalejaid võõrustatakse eesti rahvustoitude ja -jookidega. Veebruaris 
tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Suviti toimuvad mitmesugused üritused, 
näitused, loengud. Sügisel tehakse hapukapsaid ja verivorsti. Käib koostöö 
Eesti suursaatkonna ja aukonsulitega ning mitmete Eesti ja eestirootslaste 
ühingutega. Oma tegevusse kaasame alati meelsasti ka Eestist tulnud külalisi 
– olgu siis heliloojate või kirjanike/tõlkijate keskuse omi või Uppsala ülikooli 
Gotlandi campuses õppivaid Eesti-huvilisi. Kutsume neid oma üritustele ja 
tutvustame saart. Kõik eestlased ja eestisõbrad on alati teretulnud. Meil on 
soov oma ettevõtmistega hõlmata ka neid, kes eesti keelt ei räägi, mistõttu 
toimub meie tegevus paralleelselt nii eesti kui ka rootsi keeles.
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Veljo Pärli annab Aukonsulaadi kilbi edasi Riina Noodaperale jaanuaris 2012

Contra Visbys. Kokkutulek Veljo Pärli juures aprill 2012, Veljo Pärli, Riina Noodapera, 
Malle Björklund, Contra. Foto Anders Nilsson 

Riina Noodapera
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GOTLANDI SAAREST

Gotland (eesti keeles – Ojamaa) asub keset Läänemerd, umbes 100 km 
kaugusel Rootsi mandrist (Visby–Västervik) ja Eestini on 130 km. Praami-
liin Destination Gotland, www.destinationgotland.se toob Visbysse mitu kor-
da päevas reisijaid Rootsi mandrilt Oskarshamnist ja Nynäshamnist. Uute 
kiirpraamidega jõuab kohale umbes kolme tunniga.
Võimalik on tulla ka oma jahiga. Väliskülalisi võetakse vastu erinevates sa-
damates. Lennukiga saab Visbysse nii Stockholmi Bromma kui ka Arlanda 
lennujaamast.

Gotlandil elab praegu umbes 57 000 elanikku, nendest ca 24 000 Visby lin-
nas (vanalinnas umbes 2900). Saarel on 92 kihelkonda, igaühes asub keskajal 
ehitatud kirik. Gotlandil (koos väiksemate saartega) on üks maakond (lään), 
üks vald (kommuun/regioon), üks piiskopkond.

Turismi tähtsus on väga suur. Igal aastal reisib Gotlandile üle miljoni ini-
mese.

2014. aastal elas saareI 70–120 Eesti päritolu isikut. Siin  elab ka endisi ees-
tirootslaste ja ka nn. hiiurootslaste järeltulijaid. Tänu neile ja ka seoses Teise 
Maailmasõja ajal siia tulnud sõjapõgenikele on ojamaalaste huvi Baltimaade 
vastu suur. Kui midagi korraldame, tuleb alati kohale palju huvilisi.

KOOSTÖÖ EESTIGA

Gotlandi lääni ja Saare maakonna koostöö sai alguse jaanuaris 1989, kui Got-
landi delegatsioon sai Kaubandus- tööstuskoja kaudu loa Saare maakonna kü-
lastamiseks. Kuna Saaremaa kuulus siis jätkuvalt NSV Liidu koosseisu,  all-
kirjastati Kingissepa rajooni täitevkomitee esindaja Laine Tarvise poolt üsnagi 
vabas vormis leping, mida uuendati selle 10. aastapäeval, 12. jaanuaril 1999.

Saartevahelise koostöö käimalükkamine, erinevatel teemadel ühisprojektid 
nii ametnike kui ka nn. rohujuurte tasandil vajasid algusaastatel tõlke ja muud 
abi. Sellega tegelesid mitmed Gotlandil leiduvad eesti keele rääkijad, kes olid 
aeg-ajalt ka giidid ja külalisterühmade saatjad. 

1989. aastal loodud kahepoolsed kontaktid on jätkuvalt tähtsad ja neid aren-
datakse aktiivselt edasi.

Kuna regulaarset laevaühendust Eesti ja Gotlandi vahel seni veel pole, on 
koostöö erinevate lennukompaniidega väga oluline. Loodame omalt poolt, et 
nende sihtotstarbelised reisid tulevikus jätkuvad.

Üks näide koostööst: 1990. aastate alguses hakkasid reumahaiged ennast 
Kuressaares ravimas käima. Niisugused ravireisid on osutunud väga populaa-
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REL Gotlandi aastakoosolek Skeppargilleti ruumides. Foto Riina Noodapera 

Eesti käsitöö ja designi näitus ja ettekanded Hemse rahvaülikoolis oktoober 2012, puldis Külli 
Bergbohm
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rseks. Sügiseti korraldatakse gotlandlastele 4–5 lennureisi Visbyst Kuressaar-
de, et võimaldada inimestel puhata ja end ravida. Ka kevadeti käib nüüd mõni 
grupp huvilisi Saaremaa spaades.

Eriti tihedad kontaktid olid meil erinevate väiketootmise alaste huvigruppi-
dega tervest Eestist aastatel 2008–2013.  Sel ajal külastasid meie saart paljud 
Eesti väikeettevõtjad, toiduainete väiketootjad, oma ettevõtluse edasiaren-
damisest ja mitmekesistamisest huvitatud talunikud. Kuna töötan Gotlandil 
nõustajana maamajandust puudutavates küsimustes ja kohaliku toidu propa-
geerijana, on eelmainitud teemad mulle hästi sobinud. 

Eestlastega koostöö tegemine on andnud palju uusi teadmisi Eesti olude 
kohta ja lisanud kontakte. 

Mitmekülgne tegevus eestluse alalhoidmiseks ja arendamiseks ning sellest 
välja kasvanud kontaktvõrgustikud said kaalukeeleks, miks sain 2012. aastal 
pärast Veljo Pärli tagasiastumist Eesti aukonsuliks Gotlandil.

EESTLASTEL JA OJAMAALASTEL  AMMUSED SIDEMED
Saaremaa, Hiiumaa ja Eesti põhjarannik olid rootslastele kindlad 
maamärgid teel idamaadesse.
 
SIDEMED SAAREMAAGA

Räägitakse, et Gotlandi viikingid kasvatanud otra Saaremaa lääneranniku ran-
navallidel ja seal asunud Gotlandi-nimeline talu, mille järgi hiljem terve küla 
oma nime saanud.
Kotlandi küla om praegugi olemas. Saare maakonna  omavalitsuste ja Ida-
Gotlandi Östergarn/Gammelgarn kihelkondade kahepoolsed suhted sõlmiti 
aastal 1999. Tänu pikaajalisele koostööle on vastastikku külastatud  naaber-
saarte külasid. Selleks, et üksteisest paremini aru saada, on korraldatud  nii 
eesti keele kui ka rootsi keele kursusi (sest vähesed vanema põlvkonna inime-
sed oskasid  inglise keelt). 
Juba 1990. aastate alguses, kui Eestis riigipiirid avanesid ning eestirootslased 
Vormsi ja Noarootsi suunas tagasi pöördusid, korraldati ka Gotlandil alga-
jatele eesti keele kursusi. Nende juhendajaks oli minu isa Vello Noodapera, 
kes mitu aastat katsus huvitatuile õpetada eesti keele algteadmisi. Mõni neist 
räägib tänapäeval eesti keelt päris hästi ja mõni viibibki suurema osa aastast 
Eestis. Östergarni ja Katthammarsviki piirkonnas on aegade jooksul elanud 
palju eesti (eriti Saaremaa) päritoluga peresid, kes kandsid perekonnanime 
Nõmme, Vakk ja Pajuäär.
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SIDEMED HIIUMAAGA

Ajaloolised sidemed Hiiumaaga on suuresti seotud nn hiiurootslaste järel-
tulijatega. Kellatornist Roma kiriku kõrval leiame Ukraina ”Altschwedenho-
fi” ehk Vanarootsi küla (Gammalsvenskby) kirikukellad, mis toodi Romasse 
1929. aastal, kui paljud endiste eestirootsi päritolu hiidlaste järeltulijad, kelle 
esivanemaid Vene keisrinna Katariina II 1781. aastal Hiiumaalt Ukrainasse 
ümber asustas, Rootsi tagasi pöördusid. Suur osa neist hiiurootslaste järeltuli-
jatest asus elama Gotlandile. 

Alates 1929. aastast toimub 1. augustil ühingu Föreningen Svenskbyborna 
poolt korraldatav endiste  hiiurootslaste peopäev Roma kirikus koos jumala-
teenistusega ja koosviibimisega kõrvalolevas hiiurootslaste muuseumis. Siis 
tuleb hiiurootslaste järeltulijaid Gotlandile kokku tervest maailmast.

LÖRJE-OJAMAA SUVEKODU

Hellvi lähedal Lörje metsade vahel asuvates suurtes lubjatööstuse hoonetes 
oli aastatel 1949–1995 Stockholmi Eesti Abi Keskuse laste suvekodu. Praegu 
on toonase keskuse majad eraomanduses, aga paljud endised suvekodu kas-
vandikud leiavad igal suvel jätkuvalt tee sinna metsade keskele. 

Ojamaa suvekodu oli väga populaarne nii laste kui ka lastevanemate hulgas, 
kes oma võsukesi tihti seal vaatamas käisid. Gotlandi ja Lääne-Eesti saarte 
loodus on ju sarnane – paekivine ja kadakane.

BALTIMAADE SÕJAPÕGENIKUD

Lörje asub üsna lähedal Slite asulale, kus paljud eestlased on elanud ja ko-
halikus tsemendivabrikus töötanud. Slite on ka paik, kuhu paljud põgenikud 
Baltimaadest 1944. aasta sügisel oma väikeste paatidega maabusid, maamär-
giks  tsemendivabriku korstnate valge suits. Sadamakail on mälestusplaadid 
neid, kes kunagi kohale ei jõudnud. 

Slites elas pärast Teist Maalimasõda palju eestlasi ja Gotlandil tegutses isegi 
eesti kogudus. Siin on Kodukultuuri Seltsi muuseum ja sadamas pisike me-
remuuseum, mille juurde on paigutatud.Eestist ja Lätist saabunud põgenike 
mälestustahvlid. Meremuuseumi esindajate poolt on mälestustahvlite lähedale 
kujundatud mälestuspaik, kus käiakse meenutamas sündmusi, mis on seotud 
suure põgenemisega Baltimaadest 1944. aasta sügisel. Gotlandi rannikule saa-
bus toona üle 10 000 põgeniku, peamiselt tuldi Eestist. Näiteks Slites üles kas-
vanud tuntud jäähokimängija Håkan Loobi isa tuli põgenikuna Kihnu saarelt.
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Septembris 2014 toimus üritus „70 aastat põgenemisest“, milles osales ligi 
sada inimest. Peeti mälestustseremoonia, merre viidi piirivalvekaatriga lilli. 
Tseremooniast võtsid osa Gotlandi piiskop, Gotlandi lääni esindajad, Eesti ja 
Läti saatkond, aukonsulid.

KOOSTÖÖ JÄTKUB

Soovime nii siin ja praegu kui ka tulevikus jätkata oma tööd eesti kultuuri 
tutvustamiseks ojamaalastele ja tutvustada rootsi kultuuri külalistele Eestist.

Baltic Queen on planeerinud 2015. suvel teha kolm kruiisireisi Tallinnast 
Visbysse. Ees ootavad huvitavad ekskursioonid ja väljasõidud neile, kes soo-
vivad kas organiseeritult või omal käel veeta Gotlandil põnevaid elamusi pak-
kuva päeva. 

Muuseas, esimene asi, mida saarele tulles küsitakse: Kust saab luisku või 
käiakivi osta? Vastu tulles külaliste soovile olen spetsiaalselt korraldanud lui-
su- ja käiakivimüüjate ning ostuhuviliste kokkusaamisi. Kui külalised tulevad 
ja neil on huvi ning aega, käime ikka otse Burgsvikist käiakive ostmas. 

Käiakivid olid kunagi Gotlandi väga tähtis importkaup, mida käidi Eestist 
purjepaatidega Burgsvikist viimas.

Riina Noodapera, REL Gotlandi esimees, Eesti aukonsul Gotlandil ja 
Gotlandi Maamajandusseltsi maaelunõustaja. Teise põlvkonna eestlane 
Rootsis,  abielus teise põlvkonna vormsirootslasega Gotlandilt.

Peenleib kiviahjust äsja välja võetud 
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Väliseestlaste suurüritused ja nende roll 
omakultuuri hoidmisel

Iivi Zajedova, PhD, Tallinna Ülikooli vanemteadur

Suurürituste korraldamine on 
rikkalik kultuurinähtus, mida 
võib pidada eesti rahvale äär-
miselt omaseks. Eesti laulu- ja 
tantsupidude traditsioon kanti 
2003. aastal UNESCO eest-
võttel koostatavasse inimkon-
na suulise ja vaimse pärandi 
meistriteoste nimekirja. 

Mälestused laulu- ja tantsu-
pidude tunnustatud juhtidest 
sisaldavad suurel määral teavet 
selliste suurpidude kohta. Neid 
iseloomustatakse kui lauljate ja 
rahvatantsijate massesinemisi. 
Ühise tegutsemise kaudu on kõigil võimalik seda harrastada ja seeläbi osa saa-
da seltsielust. Suurüritusi võib vaadelda ka kui pidevat protsessi, mille üheks 
väljundiks on perioodiliselt toimuvad suurpeod.

Harrastustegevuse ning suurürituste rolli uurimisel on vajalik arvesse võtta 
veel üht, tihti kõrvale jäänud asjaolu, et Teise Maailmasõja järgsel perioodil 
toimus eesti rahvakultuuri ajaloos oluline jagunemine. Paljud Eesti Vabariigi 
kodanikud põgenesid Nõukogude okupatsiooni eest vabasse maailma, rahvas 
killunes  geograafiliselt väliseestlasteks ja kodueestlasteks. Lahutatud kogu-
konnad püüdsid alal hoida oma traditsioone, olles kogenud erinevaid olusid 
ja tingimusi.

Eestlastel väljaspool Eestit on märkimisväärne osa Eesti ajaloos ja kultuu-
ris ning eestluse edendamisel maailmas. Välis-Eesti kogukonnad on loonud 
seltse ja koole, mille tegevusaktiivsus kestab paguluse algaastatest siiani. Kul-
tuurilised ettevõtmised (Lääneranniku Eesti Päevad alates 1953. aastast, Aust-
raalia Eesti Päevad 1954, Põhja-Ameerika päevad, ESTO alates 1972. aastast 
jt kultuurifestivalid, skaudilaagrid, Metsaülikool jne) kinnitavad, et laulu- ja 
rahvatantsuharrastusele kuulub nendel omakultuuripidudel kindel ja tähtis 
koht. See on kahtlemata seotud eestluse alalhoidmisega ning rahvusliku iden-
titeedi kindlustamise ja väljendamisega, kusjuures märkamata ei saa jääda ka  
ühisjooned ja paralleelid Kodu-Eestis rahvusriigi rajamise ajast.

Käesolevas artiklis on kaardistatud pagulaseestlaste harrastustegevust ja 

PhD Iivi Zajedova tööpostil
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omakultuuripidusid kui rahvusluse säilitamist, põlvest põlve edasi antud kul-
tuuriilminguid ja identiteeditegureid. Samas peab mainima, et pagulaseestlas-
te rahvuslik harrastustegevus on omanud mitmekihilist funktsiooni: meelela-
hutuse ja esteetilise naudingu kõrval oli see oluliseks toimetuleku, järjepide-
vuse säilitamise ja identiteedi väljendamise teguriks.

Esimesed niisugused omakultuuri suurüritused väljaspool Eestit, kus tunne-
tati vajadust alal hoida eesti kultuuri ja traditsioone, olid Saksamaa põgenike-
laagrid 1944–1950. Allpool on kronoloogilises järjekorras ära toodud suuri-
mad väliseestlaste suurpidude toimumiskohad seal, kus omakultuuri harrasta-
misel on alati olnud tähtis koht.

Esimeseks eestlaste omakultuuri suursündmuseks pärast Saksamaa põge-
nikelaagrist lahkumist said San Franciscos korraldatud Lääneranniku Eesti 
Päevad (LEP), millega alustati 1953. aastal. Intervall pidude toimumise va-
hel on 2 aastat ning toimumiskohaks roteeruvalt 5 linna: San Francisco, Los 
Angeles, Portland, Vancouver ja Seattle, kus asuvad eestlaste suuremad kogu-
konnad. Oluliseks peeti ühte hoida ja koondada erinevates paikades elavaid  
eestlasi. Pidu korraldada soovivad linnad teatavad soovist EOLL-ile (Eesti 
Organisatsioonide Liit Läänerannikul). Iga järgmine peokorraldaja saab tea-
tavaks eelneva peo käigus. Tavaliselt toimub võistlus, kus pidu korraldada 
soovivad linnad esitlevad oma kava ning reklaamivad omi võimalusi. EOLL 
siis valib välja ja kinnitab uue toimumiskoha. Tänavu toimub LEP omakultuu-
ripidu Vancouveris.

Esimesed Eesti Päevad Austraalias (EPA) toimusid Sydneys 1954. aastal. 
Korraldamist juhtis Austraalia Eesti Seltside Liit (AESL). Nii EOLL kui ka 
AESL nägid vajadust Austraalia mandrile laiali paisatud eestlastest rahvusgrupp 
koondada, hoogustada harrastustegevust, elustada omakultuuri traditsioone. 
Korralduskomitee toimkondade vastutusse jäi läbi viia erinevaid üritusi: kuns-
ti- ja käsitöönäitusi, konverentse, lastepidusid, laulupidu ja rahvatantsijate ning 
võimlejate etendusi. Eesti Mängude nime all korraldati spordivõistlusi.

Sissejuhatuseks kujunesid pidulik kontsert ja jumalateenistus koos eesti or-
ganisatsioonide lippude õnnistamisega ja Eesti Päevade ametlik avatseremoo-
nia. Rahvatantsijate ja võimlejate etendus eelnes lõputseremooniale.

EPA korraldatakse iga kolme aasta tagant kolmes suuremas linnas: Sydney, 
Melbourne, Adelaid. Viimati toimus EPA 2014. a. Melbourne´is.

Ameerika Idarannikul peeti I Põhja-Ameerika Eesti Päevad Kanadas 
Torontos 1957. aastal. Suursündmus sisaldas laulupidu ja Eesti Mänge (rah-
vatantsijate ja võimlejatega), esinejaid oli 1300. Ühtlasi peeti eesti organi-
satsioonide kongress, kus osales 108 organisatsiooni 150 esindajaga. II Põh-
ja-Ameerika Eesti Päevad olid New Yorgis 1960. aastal, esinejaid 1000. III 
niisugune pidustus toimus 1964. aastal Torontos ja IV 1968. aastal New Yor-
gis. Kõikide pidustuste kavva on kuulunud ka rahvatantsijate ja võimlejate 
ühisesinemised/etendused.
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Eesti kogukondi välismaal ühendas ja koordineeris 1954. a. asutatud Üle-
maailme Eesti Kesknõukogu (ÜEKN). 

Esimesed Ülemaailmsed Eesti Päevad – ESTO toimusid 1972. aastal. See 
oli ennekõike ühine rahvuslik tegevus, mis sidus üksikisikuid ja rühmitusi 
kogu maailmast. ESTO eeskujuks oli LEP struktuur. Suurüritus sai kõikide 
maade ÜEP peakomiteede ühisettevõtmiseks, mida kavandati mitu aastat. 

Pidustuse nime „ESTO“ autor oli Olev Träss, kes nägi eesti noori T-sär-
kides, millele oli kirjutatud „Esto-Power“. Sõnalühend ESTO kirjeldas hästi 
pidustustes osalejate ühtsust. 

Traditsioonilisteks üritusteks nendel kokkutulekutel on olnud laulupidu, 
tantsupidu, sõduriõhtu, näitused, teatrietendus, konverentsid, kultuurifoorum, 
kirjanike üritused jne. Olulisel kohal on ka usulised üritused (kirikukontser-
did, kirikupäevad ja jumalateenistused). Kõike korraldavad vastavad toim-
konnad. Samuti toimuvad peojärgsed kokkuvõtvad arutelud ja uue koha vali-
mine. Pidude intervalliks on neli aastat. ESTO-d on peale Toronto toimunud 
Baltimore'is, Stockholmis, Melbourne'is, New Yorgis, Riias, Münsteris ja San 
Franciscos. Järgmine ESTO toimub Torontos 2018. aastal.

Euroopas võib väliseestlaste suurpidude hulka arvata ESTIVAL-i, mis es-
makordselt peeti 1983. a. Göteborgis. Korraldamise mõte tekkis peale edu-
kat ESTO-t 1980. a. Stockholmis. Eesti kultuuri tutvustasid teatrietendused,  
kontserdid, kirjandusõhtud ja näitused. Ühtlasi tähistasid Rootsi eestlased kul-
tuuriprogrammiga Eesti Vabariigi aastapäeva ning 30 aasta möödumist esime-
sest Estivalist Stockholmis, kuhu tuli kokku ligi 25 000 eestlast. Nagu kõiki-
del väliseesti pidudel ei puudunud siingi traditsiooniks kujunenud  salakõrts. 
Järgmine ESTIVAL on kavas 2018. aastal. 

On tore aduda, et kuigi Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest on möödas juba 
24 aastat, toimuvad kõik eelnimetatud üritused edasi – kindlate intervallidega 
ning määratud ajal ja kohas. 

Siinkohal tahaks seoses väliseestlaste suurpidude traditsiooniga nimetada 
üht erilist sündmust – Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondise ja Idaranni-
ku Eesti Päevade omakultuuripidu (KLENK-IEP). Esimesest ametlikust 
üritusest Chicagos möödus tänavu 57 aastat. Seekord olid peakorraldajateks 
Floridas Boca Ratonis elavad Rein ja Anne Luning. Laeval Ruby Princess 
toimunud suurel peol kohtus 580 eestlast 15 riigist! 

Avaakordi andis Eestist tulnud meeskoor kuival maal – Boca Ratoni (Flori-
da) Pauluse kirikus, kus 450-kohaline saal oli puupüsti täis kohalikke eestlasi 
ja nende sõpru USA-st. Laeval toimunud kultuuriüritustel esinesid ettekan-
netega  tunnustatud teadlased, kuulati klaverikontserti, tehti „töötubasid“ ja 
näidati filme. Kuid eriliseks sündmuseks sai rahvatantsurühma Welcome Esto-
nia esinemine (Märt Agu juhtimisel), mis oli tõeliselt eriline power.  Kenaks 
täienduseks sai kontsert, kus esinesid Euroopa eestlaste projektikoor koos 
lauljatega Kanadast ja USA-st ning Eesti ansambel Curly Strings. 
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Võib nentida, et viimastel omakultuuripidudel kohtuvad üha sagedamini ja 
jõulisemalt kodu- ja väliseestlased ning lõhe, mis pärast Teist Maailmasõda  
lahutas eestlasi, väheneb jõudsasti.

Samas peame leppima sellega, et väliseestlaste kolmas ja neljas põlvkond 
valdab üha vähem eesti keelt. Nende liitmiseks eestluse ja Eestiga kultuurival-
las võiks saada just rahvatants. Kuna eri riikides on suurel hulgal selliseid ees-
ti juurtega ja eestlusse positiivselt suhtuvaid inimesi, kes enam ei valda eesti 
keelt, võibki rahvatants olla see, mis tooks neid tagasi eestimeelsuse juurde. 
Seda ressurssi ei tohiks niisama kaotsi lasta.

Käesolev artikkel on kirjutatud ETF grandi nr. 9132 toel.
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Välis-Eesti Päev 2014  Tallinnas

Tiit Maksim ja Leili Utno, Välis-Eesti Ühing 

Välis-Eesti päeva tähistamised novembris Tallinnas on tavapäraselt pühen-
datud Eestis olevate eestlaste ja väliseestlaste ühistele vaimsetele väärtustele 
ja teadusharidusele. 

Sel eesmärgil on Välis-Eesti Ühing teinud koostööd Eesti Teaduste Akadee-
miaga, Tallinnas asuvate ülikoolide  ja teadusasutustega ning väliseestlastest 
teadlastega. 

Teaduskonverentsid ja akadeemilised ettekandekoosolekud on rahvusvahe-
line teadushariduse viis, millele Välis-Eesti Ühing on rajanud laiemat kõlapin-
da, kaasates aktiivseid väliseestlasi.

Mullust Välis-Eesti päeva tähistati 29. novembril Tallinna Tehnikaülikooli 
ruumes Välis-Eesti Ühingu (VEÜ) juhatuse ja Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) 
rektoraadi koostöös, mis algas 1996. aastal Eesti Teadlaste Kongressiga, jät-
kus korraliste Välis-Eesti kongressidega (1999, 2004, 2014) ning konverent-
siga “Tagasi Eestisse“ (2013). 

2014. aasta Välis-Eesti päeva korraldustoimkonda kuulusid TTÜ prorektor 
akadeemik Jakob Kübarsepp, VEÜ juhataja Dr Leili Utno ja PhD Andres Inn.

Koosolekust osavõtjaid tervitas  akadeemik Jakob Kübarsepp: „Tallinna 
Tehnikaülikool on  asutatud kõrgkoolina  1918. a. septembris, olles seega 10 
aastat vanem kui Välis-Eesti Ühing, kellega koostöö on olnud sisukas ja tea-
dusharidusele suunatud. Praeguseks on TTÜ arenenud rahvusvaheliseks tea-
dusülikooliks, kus õpib ca 13000 üliõpilast, neist 10% välisüliõpilasi kogu 
maailmast. Õppetöö toimub kolmes keeles: eesti, inglise ja vene.  TTÜ tea-
dus-, arendus- ja õppetegevus toi-
muvad inseneri- ja tehnikateaduste, 
loodusteaduste ja sotsiaalteaduste 
valdkondades. TTÜ ülikoolilinnaku 
arendamine on kestnud 10 aastat ja 
käesoleval ajal saame end nimetada 
Euroopa üheks paremini organiseeri-
tud campus-ülikooliks.“

Oma tervitussõnavõtus mainis Lei-
li Utno: „Seoses Soome lahe aastaga  
ja Läänemere aastaga on  tänavuse 
Välis-Eesti päeva teemaks „Soome 
lahe rannikuala loodus ja inime-
sed“. Nii loodus kui ka rahvastik on 
ülitähtsad, määrates regiooni aren-
gut ja tulevikku. Teada on, et  Eesti 

Välis-Eesti päeva 2014 korraldajad: Andres 
Inn, Leili Utno  ja Jakob Kübarsepp
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Teaduste Akadeemia liikmed teevad tihedat rahvusvahelist  koostööd mere-
teaduste valdkonnas. Erilist tunnustust on pälvinud Tallinna Tehnikaülikooli 
Küberneetika Instituudi laborijuhataja, Eesti Teaduste Akadeemia presidendi 
Tarmo Soomere juhitud uurimistööd.“ 

Oma ettekandes „Soome lahe rannikud looduse ja inimeste surve all“ 
märkis akadeemik Tarmo Soomere, et Eesti rannik on justkui kahe tule vahel 
– ühelt poolt looduslikud protsessid, teiselt poolt  inimtegevus. Kui vanasti oli 
ranna ääres elamine ohtlik ja odav, siis nüüd on see ohtlik ja kallis. Rannik, 
mida Eestis on 3800 km, reageerib merest tingitud muutustele märksa kiiremi-
ni kui Läänemere veemass, mis muutub 30 aastaga. Isegi tormid Läänemerel 
on nüüd teistsugused kui veel 20–30 aastat tagasi. 

Atlandi tormide mõju jõuab siia üha enam ning tuultesüsteem Soome lahel 
on viimase 40 aastaga, mis mere- ja lainekliima jaoks on väga lühike aeg, 
radikaalselt muutunud. Nii on näiteks lainekõrgus märkimisväärselt kasvanud 
(2012. a novembris oli see  5,2 m). 

Suureks üllatuseks on aga kujunenud see, et 50 aastaga on murdlainete levi-
kusuund Soome lahes teinud 90-kraadise pöörde. Tallinna ja Muuga rannas on 
veetõus kasvanud kuni 80 cm, seejuures iga tormi puhul erinevates kohtades.

Alates 1995. aastast on Tallinna ja Muuga lahes olnud seitse rängemat tormi 
(kuid aastail 1981– 1994 polnud ühtki). Tormid pole läinud tugevamaks, kuid  
tuulte suund ja merelt lähtuvate ohtude tagajärjed on muutunud. Lained levi-
vad nüüd Soome  lahes piki selle telge. Rannik muutub aga ebastabiilsemaks 
siis, kui murdlaine saabub randa 45 kraadist suurema nurga all. Siis tekivadki 
uued maasääred ja rannapinda uhutakse ära.

Selline rannastruktuuride muutumine on uus ja arvatavasti ka süvenev ohu-
nähtus.

Kas Soome lahes on võimalik midagi tsunami-taolist? Või meteoroloogiline 
tsunami, mis liiguks piki lahte ja võiks põhjustada Peterburini jõudes kuni 
7-meetrise hiidlaine?

Tuulte või laevade tekitatud lainerünnakud mõjuvad rannale erinevalt. Olu-
liseks ranniku lõhkujaks on aga kujunenud kiirlaevade tekitatud lained. Kui 
näiteks kõrged tormilained võivad Aegna saare rannal teisaldada mõne päeva-
ga pool meetrit liivakihti, siis rohkete laevade möödasõidust tekitatud lainete 
mõju avaldub ülikiirelt ka vaikse ilmaga. Isegi juba mõne kiirlaeva põhjusta-
tud lainete lõhkuvat mõju on näha mõne tunni pärast. Ühes visuaalses vaatlu-
ses, kui jälgiti kaheksa laeva tekitatud lainete ekstreemset mõju rannas oleva-
le kivimassile (kruus, veerised, munakad), võis täheldada nihkumisi 3–18 m 
võrra. Suured lained aga nihutavad rannakive mitte ainult edasi-tagasi, vaid 
liigutavad neid ka üles-alla.

Mere ja tuule ühisjõudu iseloomustades  rõhutas akadeemik Soomere: „Iga 
järgmine laine võib olla ootamatult kõrge ja tugev.“ Meres olevad gaasitorus-
tikud aga võivad osutuda „kõikide pommide emaks“.
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Ka merejää pole ohutu. Rannikustruktuure muudavad  võimsad nn jäärün-
nakud, mis  muu hulgas liigutavad rannakive,  viies  neid  ära ja tuues  juurde. 
Jääperioodide lühenemist aga käsitatakse mitmel põhjusel  varjatud ohuna. 

Teemal „Soome lahe rannikualade demograafiline ülevaade “ kõnelesid 
Tartu Ülikooli inimgeograafia  õppetooli professor Tiit Tammaru ja Välis-Ees-
ti Ühingu juhataja  bioloogiadoktor Leili Utno. 

Esinejate andmed väljarände osas oli erinevad põhjusel, et Tiit Tammaru kä-
sitles väljarände arve, mis olid dokumenteeritud 2009. aastal.  Tema sõnul on 
Soomes eestlasi  ca 40 000. Rände ulatus sõltub sellest, kuipalju on rändeks 
sobivaid inimesi – praegune vanusetipp on 25–40 aastat. Teadupärast jõuavad 
väljarändajad Soomes üsna kiiresti samale ametiastmele, kus nad olid Eestis. 
Ääremaadelt lahkutakse enam kui Tallinnast. Praegu on rändepotentsiaal ka-
hanemas, sest 1990. aastate põlvkonnad on väiksemaarvulised. 

VEÜ juhataja Leili Utno märkis, et Eesti oma rändeprotsessidega eristub 
Euroopas ka demograafilises mõttes. Eesti Statistikaameti poolt publitseeritud 
andmeil oli viimase kahe rahvaloenduse tulemusi  võrreldes Eesti rändesal-
do  2011. aastal ümardatult miinus 70 000,  neist 32 00 eestlast ja 38 000 
mitte-eestlast. Soome lahkujate arv on mõlemas grupis valdav. Eriti  aktiivne 
väljaränne Soome on toimunud alates 2011. aastast ja see ei kajastu avalikult 
kättesaadavas statistikas, küll aga Välis-Eesti Ühingu poole pöördunud välja-
rännanute endi hinnangutes. Teame, et Põhja-Eesti rannikuala on eestlastest  
tühjenemas ning Soome Uusimaa lään paistab üha enam kujunevat  eestlaste 
uueks asualaks. Otstarbekas oleks  Tartu Ülikooli demograafidel teha koos-
tööd Soome Statistikaametiga välja selgitamaks eestlaste arvukust ja paikne-
mist Soomes, et tekiks  võimalus haridusalaselt abistada Soome kolinud  Eesti 
peresid. 

Tööstuspsühholoogist filosoofiadoktor Andres Inn, kes on sündinud Sak-
samaal põgenikelaagris ja   Eestisse 1990-ndatel elama asunud, rõhutas oma 
esinemises: „Vabadusest veel tähtsam on oskus seda kasutada!“ 

Ta pani Eesti praegusele valitsusele (ja ka eelmistele) süüks, et Eesti kaotab 
oma inimkapitali, sest ei kasuta olemasolevat inimressurssi hästi.  Kodumaalt 
välja rännanud töötavad ja teenivad välisriigi heaks – maksavad sealseid makse 
ja teenivad kasumit võõrriigi kapitalile. Mis jääb nende teenistusest Eestile? Kui 
Soomes on ametlikult tööl 65 000 sisserändajat Eestist, siis võib-olla ligi 100 
000 püüab võõrsil tööd rügada mitteametlikult või osaleda nn pendelrändes.

Hinnates erinevate aegade olukordi Eestis, mainis Andres Inn, et taasvaba-
nenud Eesti esimesed ministrid olid eksperdid, oma ala asjatundjad. Paraku on 
nüüd aga võimurite toel pukki tõusnud uued poliitikud, ning asjatundjate ase-
mel on kõrgetes ametites parteituusad ja nende soosikud, mistõttu pole mitte 
kõikjal tagatud pädev juhtimine ja areng.

Andres Inn näeks meelsasti Eesti jõudsat harmoonilisemat  edenemist ja 
enamat väliseestlaste  kaasamist praeguse Eesti Vabariigi ellu. Selleks tuleks 
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tema idee kohaselt panna alus ulatuslikule  suutlike asjatundjate andmebaasi-
le, et väliseestlased saaksid edendada suhteid nii Eestis olevate edumeelsete 
kui ka välismaale siirdunud eestlastega.

Lõpetuseks tõdeti, et Välis-Eesti päeva tähistamise missioon Tallinnas  ja  
paljudes ülemeremaades edendab ja toetab koostööd väliseestlastega ning kõi-
gi eestlaste vaimseid ühishuve.

Mats Traat on Välis-Eesti Ühingu taasasutaja ja auliige. Tema looming on tunnustatud:
	A. H. Tammsaare nimeline kirjanduspreemia 1983 (“Karukell, kurvameelsuse rohi”).
	Hendrik Adamsoni murdeluulepreemia 1994
	Tuglase novelliauhind 1996, 2002, 2007. Neist viimase pälvis ta novelli “Sarviku armastus” 

eest.
	Valgetähe IV klassi teenetemärk 2001.
	Riiiklik kultuuri elutööpreemia 2007.
	Kultuurkapitali aastapreemia proosa kategoorias 2007. teose “Naised ja pojad” eest. 
	Rahvusmõtte auhind 2010.
	Jaan Krossi kirjandusauhind 2011.
	Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind 1967, 1971, 1980, 2011.

VÄLIS-EESTILE Anno Domine 2015
   MATS  TRAAT

VALIMISPALAVIK 

Ideeta ja ideaalita, õ i g e k s loputatud ajud 
pakuvad ähmaseid oletusi tõeluse pähe. 
Hirmuäratava muutuse sunnil  
valmistavad erakonnad plaastreid konnasilmadele.    
Poliittehnoloogid suurustavad korpaskeeli:
meie teame, kust pärineb surmahirm,
ihugem kivist odaotsi mammutijahiks!

Kuidas kloonida ajalugu paigallennul? 
Millise mõõdikuga kodanikke mõõta, 
kõrvus kajamas tuttav valvesireen: 
astugem ühte jalga, meie jalga, muidu - ?

Kust kuningaks kutsuda Midas, 
kes muudaks kõik kullaks? 
Ära esita kulunud silmakirjalikke küsimusi! 
Kuula, kuis kohiseb uute lubaduste jõgi! 
Sellele ehita kas või elektrijaam.
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Külalisetendus Lätist

Välis-Eesti Päeva 2014 tähistami-
se  Tallinna kavva oli lisatud  külalis-
etendus Lätist. 

Euroopa kultuuripealinna Riia  
2014.a. üritusi külastades leidsime 
sealt suurepäraseid koostööpartne-
reid.

Välis-Eesti Ühingu kutsel toimus 
27. novembril 2014  teatris NO99  
Gilles Segal`i etendus „Nukunäitleja 
Lodzist”. See on  lugu nukunäitleja 
Samuel Finkelbaumi elust ja unistus-
test. Tegevus touimub 1950. aastal 
Berliinis. Etendus kõneleb  20. sajan-
dil Euroopa inimestele osaks saanud   
katsumustest, mille järelkaja ulatub 
üle sajandi ja riigipiiride.

Külalisetendus oli Horna Ühingu, 
Riia Kammerteatri ja Välis-Eesti 
Ühingu ühisprojekt, mida toetasid 
Jūrmala Linnavalitsus ja Läti Riiklik 
Kultuurkapital. Etenduse lavastas  Valdis Pavlovskis. Peaosa, nukunäitlejat Sa-
muel Finkelbaumi, mängis PēterisVilkaste,kes2013.aastalsaiselleosaeest
Jūrmala linna kultuuriauhinna. Teistes osades mängisid  populaarsed läti näit-
lejad IngrīdaAndriņa (Agnes eesti mängufilmis „Viimne reliikvia”, 1969) ja  
MiķelisŽideļūns. Rumeenias sündinud ja Pariisis elava juudi päritolu drama-
turgi, nuku- ja kinonäitleja Gilles Segal`i (1932) näidendi on prantsuse keelest 
tõlkinud RūtaLiepiņa. Duo „Forshpil” esituses kõlas elav klezmer-muusika. 

Selle lavateose peakangelane Finkelbaum on üle elanud Teise maailmasõja 
õudused ja holokausti – oma rahva hävingu, uskumatul kombel ellu jäänud ning 
veel viis aastat pärast sõja lõppu ennast varjanud tagasihoidliku üürimaja pöö-
ningutoas Berliinis,  eraldunud välismaailmast, uskumata, et sõda on lõppenud. 

Elades kujutluste maailmas endavalmistatud nukuteatri tegelaste keskel, la-
vastab ta kooselu tema silme all hukkunud oma last ootava naise Raheliga. 
Mängides elab ta veel kord üle kontsentratsioonilaagri sündmusi ning loob 
roosilisi tulevikuplaane, unistades esietendusest, milleks mõlemad valmistu-
vad ning mis peab neile tooma maailmakuulsuse. Ainult ust välismaailma ei 
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suuda ta avada ning ei usu ei üürimaja komandanti, kes uksepilu kaudu va-
rustab teda toiduga, ega komandandi kutsutud tunnistajaid, kes tõendavad, et 
enam pole midagi karta... 

Näidendi idee tekkis loojatel juba 90-ndatel aastatel kontsertreisil Saksa-
maal, vaadates lavastust Nürnbergi rändteatri suurepärases esituses. Idee la-
vastada draamateatri näidendit nukuteatri elementidega, puudutades nii juudi 
rahva kustutamatut valu ja elufilosoofiat kui iga inimese eksistentsi ja usu põ-
hiküsimusi, koomilist ja traagilist samaaegselt.  Näidend teeb üldistusi –  eri-
nevuse tekitatud hirmudest endas ja teistes, seletamatust foobiast, mida läm-
matava ebakindluse ja egoistliku enese kaitse instinkti varjus kasvatame endas 
ja tekitame teistes ning mida me ei suuda ei lammutada ega sellest üle astuda. 
Kui ise valime endale vaba-
duse asemel takistusi, kuid 
elu möödub... Samuti talendi 
olemusest ja sageli kunstni-
ku traagilisest saatusest või 
suutmatusest elada ilma lava-
ta mistahes tingimustes, üks-
kõik kui sügavale kuristikku 
see viib.

Etendus toimus läti keeles, 
eestikeelsete subtiitritega. 
Näitlejate meisterlikkus üle-

Peaosatäitja Pēteris Vilkaste ja Eve Kivi

Stseen lavastusest
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tas ootused. Nauditav oli iga hetk  selles  traagilises etenduses, peakangelast 
kehastava  Peteris Vilkaste erakordne anne  ja Ingrid Andrina värvikas Ko-
mandandi roll.

Etendust oli vaatama tulnud Läti suursaadik Eestis T.E. hr Juris Bone, näitle-
ja Eve Kivi,  kirjanik Arvo Valton abikaasaga, paljud eesti lätlased, Välis-Eesti 
Ühingu liikmed, Eesti Juudi kogukonna esindajad, Muusika ja Teatriakadee-
mia üliõpilased ja paljud teised.

Täname siinjuures Läti Horna Ühingu ja Riia kammerteatri näitlejaid unus-
tamatu teatrielamuse eest.

Välis-Eesti Ühingu  juhataja, Leili Utno

Fotol: Etendust vaatama tulnud Eve Kivi, Leili Utno, Arvo Valton ning osatäitja Ingrīda Andriņa
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IV osa  IN MEMORIAN

Sädeinimesed Karl Veber  ja Loreida Eisen

Tiit Maksim, Välis-Eesti Ühingu teeneline liige

Kui kätte jõudis Välis-Eesti Ühingu taasasutamise 20. aastapäev, tundsime  
püha kohustust tänulikult meenutada sädeinimesi – sütitajaid, kelle eestvõttel 
ühing uuele elule äratati.

Vaieldamatult oli üks neist, kelles kehastus kunagise Välis-Eesti Ühingu 
vaim ning kes tahtsid anda panuse, et eestluse järjepidevuse tagamine ja üle 
maailma olevate eestlaste koostöö edeneks, Lätimaalt Aluksnest pärit Karl 
Veber. Tänavu 20. detsembril võime tähistada tema 100. sünniaastapäeva.

Pensionile jäänud mullateadlasel oli sihiks teha kõik võimalik, et 1940. a 
riigipöörde tagajärjel kustutatud rahvuslik kultuuriühendus saaks taasloodud. 
Sest see ühing oli teda ja paljusid tema kaasaegseid ja kaasmaalasi kunagi 
oluliselt toetanud ja aidanud. Ta otsis mõttekaaslasi, kel jätkuks julgust ja 
pealehakkamist unustusehõlma vajutatut elustada. Ka mulle kui nooremale 
sugulasele püüdis ta selgitada sellise ühingu tähtsust minevikus ja nüüdisaeg-
seid väljavaateid. Seda, kuidas Karl Veber õhutas kolleege ja sõpru toetama 
paljude maade eestlasi ühendada võivat seltsingut, meenutatakse heldimuse ja 
austusega. Sai ka siinkirjutajast üks taasasutamiskoosoleku osalisi...

Välis-Eesti Ühingu auliige KARL VEBER sündis paljudele võrumaalaste 
peredele uut kodupaika pakkunud Aluksne (Marienburg) piirkonna Putani kü-
las. Haridustee algas Aluksne eesti koolis 1923–1929. Aastail 1936–1944 oli 
ta oma esimeses koolis õpetajaks ja koolijuhatajaks, olles pärast läti gümnaa-
siumis õppimist 1936. aasta kevadel, tänu Välis-Eesti Ühingu toetusele, lõpe-
tanud Tallinna Pedagoogiumi, mis andis algkooliõpetaja kutse. (Tema isiklik 
arhiiv Aluksne-ajast on deponeeritud Eesti Rahva Muuseumisse.) 

Eriti keerukaks kujunes 1940. aasta. Veebruaris kutsuti koolijuhataja Läti 
kaitseväkke aega teenima ja suvel tuli hakata kooli uute võimude tahtmist 
mööda ümber korraldama. 1944. aastal, kui rinne lähenes Aluksnele, anti elani-
kele käsk evakueeruda, asus  koolijuhataja, seljakotis kooli pitsat ja kroonika-
raamat, jalgsi teele Eestisse. 1944/1945 oli ta Lõuna-Pärnumaal Orajõe vallas 
Metsapoole kooli õpetajaks. 1945–1950 töötas Tartumaal Nõo lähistel Mee-
ri lastekodus kasvatajana, ise õppides TRÜ matemaatika-loodusteaduskonna 
geoloogiaosakonnas. Pärast selle lõpetamist 1950. a asus tööle ENSV Teadus-
te Akadeemia Maaparanduse ja Sookultuuri Instituuti. Seal, Toomal alustatud 
turbavarude ja soostiku uurimist jätkas ta hiljem Sakus – Eesti Maaviljeluse ja 
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Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis, uurides algul järvemuda põl-
lumajanduses kasutamise võimalusi, hiljem tegeldes mullateadusega.

50-aastaselt kaitses 1965. a kandidaadiväitekirja „Kirde-Eesti soode geoloo-
giast“. PhD Karl Veber on 54 teadustöö autor või kaasautor.

Samas jätkus hingelt koolinehe kultuurialane tegevus. Ta koostas uurimis-
tööd „Aluksne Eesti Haridusselts“ ja „Eesti kool Aluksnes 1906–1940“, päl-
vides auhindamist Eesti Rahva Muuseumi võistlusel. (Eestikeelne kool Aluks-
nes likvideeriti 1946/47. õppeaastal.)

Karl Veber jätkas Võrumaalt pärit professor Jaan Sarve 1938. aastal alus-
tatud uurimistööd, mille eesmärgiks Lätimaale asunud eestlaste päritolu ja 
tegevusalade väljaselgitamine. Lätis elanud eestlasi ongi nüüdisajal üsna mit-
mekülgselt käsitlenud, toeks Karl Veberi andmestik, kaksköitmik „Eestlased 
Lätis“ (2007, 2008) .Miks ei võiks kunagi näha trükivalgust selle III osa?

Läti keele hea tundja pidas vajalikuks vahendada eestlastele mõndagi huvi-
pakkuvat Läti kohta. Ja Veber eestindaski Pilsonu Jekabsi ajaloolise romaa-
ni „Praost Glücki kasutütar“ – loo kunagise Marienburgi praosti kasutütrest 
Martast, kellest sai Vene keisrinna Katariina I. Teose avaldas Eesti Raamat 
2002. aastal.

Loodusteadlasena aga vahendas läti autorite raamatuid, mis mõeldud har-
rastusaednikele jt loodushuvilistele: „Sirelid“, „Põõsasküdoonia“, „Gerbe-
rad“, „Mutt ja mügri aias“.  Maalehe Raamat kirjastas 2003. a Karl Veberi 
tõlgitud käsiraamatu „Oska olla terve“ – sellest, et meie looduses leidub kõike 
tervise korrashoiuks. 

Vana koolmeister soovis visalt, et tema rahvuskaaslased Lätis saaksid osa 
sellest, mis Eesti meedias huvitavat ja kasulikku. Temast kujunes innukas 

Karl Veber ja Loreida Eisen.
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„Maalehe“ levitaja Läti eestlastele – Läti Eesti Seltsile. Vastu saadi lätikeel-
seid väljaandeid Eesti Läti Seltsi jaoks.

Saku kui teaduskeskuse kultuuriellu andis Karl Veber kõrgelthinnatud panu-
se. Ta oli   segakoori „Tuljak“ vanem („president“), osales Saku laulupäevade 
korraldamises. Kooril oli palju esinemisi – ka välismaal. Üks puhkuseaegne 
kontsertreis viis Kaukaasia eestlaste juurde. Ka kohalikud näitused kandsid 
sageli märget  „Koostanud K. Veber“. 

Sellele tõsisele ja rahumeelsele mehele oli elus toeks pedagoog LOREIDA 
EISEN, kes samuti pälvis tunnustamist Välis-Eesti Ühingu auliikme nimetu-
sega. 2014. a lõpul lahkus siitilmast 92. eluaastal.

Tema tööpanusest juhtiva kooliõpetajana ja Haridusministeeriumi kooliva-
litsuse inspektorina on ikka kõneldud ülivõrdes. Eesti koolilukku on ta jätnud 
väljapaistvaid jälgi kui koolilaste kõige esimese õpperaamatu – aabitsa – au-
tor. Samuti on ta koostanud lugemikke 1. klassile ning töövihikuid aabitsast 
omandatud teadmiste kinnistamiseks, lisaks ka õpetajatele mõeldud abivahen-
deid – kuidas õpetada emakeelt algklassides. Seda kirjavara vajavad eesti lap-
sed ja nende kasvatajad kogu maailmas!

Häid kolleege Loreida Eisenit ja Karl Veberit mälestades,
Välis-Eesti Ühingu liikmed ja  Läti Eesti Seltsi juhatus.
24. veebruaril  2015 Tallinnas

Fotol: Välis-Eesti Ühingu auliige Loreida Eisen ja ajakirja Välis-Eesti keeletoimetaja 
Tiit Maksim
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In Memorian  PhD  Malev  Margus

25.05.1923 – 10.02.2014

Välis-Eesti Ühingu taasasutamise 20. aastapäevale pühendatud konverentsil 
20. jaanuaril 2015 mälestati manalasse lahkunud Välis-Eesti Ühingu auliiget 
metsateadlast Malev Margust, kes on täitnud olulist rolli Eesti metsateaduse 
arendamises, olles üks Eesti Metsainstituudi ellukutsujaid ning töötades selles 
aastail 1969–1996 osakonnajuhataja, asedirektori ja vanemteadurina. Tule-
muslikult ühendas ta metsateadust praktilise metsandusega.

Tööpõld pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1945. a kujunes viljakaks: Malev 
Margus oli Otepää metsaülem, juhatas Tartumaa metsatööstuskeskust ja Elva 
metsamajandit ning Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi 
metsasektorit, oli Tallinna Botaanikaaia teadussekretär.

Alates Välis-Eesti Ühingu taasasutamisest 1995. aastal osales Malev Mar-
gus aktiivselt selle töös juhatuseliikmena, pälvides ühingu auliikme nimetu-
se. Ta oli alates 1996. a. Välis-Eesti Ühingu ajakirja „Välis-Eesti“ toimetus-
kolleegiumi liige ja avaldas ajakirjas oma mahuka uurimistöö “Eesti päritolu 
metsateadlased välismaal“ tulemused („Välis-Eesti“ 1996, september, XIII 
aastakäik, lk. 58–62; 1997, nr. 3, XIX aastakäik, lk. 31–33). Samuti taastas ta 

Välis-Eesti päev 1996 Tallinna Hariduskolleegiumis, fotol Dr Malev Margus, Dr Leili Utno ja 
Austraalia eestlaste ajalehe toimetaja Tiiu Kroll-Simmul
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kontaktid Rootsis, Saksamaal ja Kanadas elavate eestlastest metsateadlastega, 
kellest paljud korduvalt külastasid sünnimaad ja kohtusid siinsete kolleegide-
ga ühistel konverentsidel, aidates luua tööalaseid sidemeid.

Malev Marguse kaasabil on Eestis ilmunud arvukalt teaduskirjandust, näi-
teks prof. Andres Mathieseni „Metsakorraldus“, Eesti Metsaseltsi auliikme 
prof. Endel Saarmani „Puiduteadus“,  Ain Dave Kiili „Metsatulekahjud“ ja 
„Eesti riigimetsad ja nende majandamine 1918–1998“. 

Sarja „Eesti metsanduse suurmehed“ raames ilmus  Malev Marguse sulest 
„Bernhard Aleksander Tuiskvere“. 

Metsateadlane Malev Margus  tegeles ka  välismaal elanud eestlastest met-
sateadlaste arhiivide toomisega kodumaale ja Eestis avaldamiseks antud kä-
sikirjade vahendamisega. Samuti oli ta tegev   publikatsioonide, käsikirjade, 
dokumentide ja fotode üleandmisel Lahemaal Sagadis asuvale metsamuuseu-
mile.

Malev Marguse teened on leidnud kõrget tunnustust. 2001. a annetas president 
Lennart Meri talle Valgetähe V järgu ordeni. Eesti Metsaselts andis 2010. a oma 
auliikmele elutööpreemia.

Pärast pensionile jäämist koostas Malev Margus koos Toivo Meikariga Ees-
ti Põllumajanduse Akadeemia ja Tartu Ülikooli metsanduse erialal lõpetanu-
te biograafilisi kogumikke ning täiendas artiklitega kirjastuse „Välis-Eesti“ 
väljaandeid, jätkates seda tööd senikaua, kuni kehv silmanägemine kirjatöö 
võimatuks tegi.

Kõige selle juures oli ta hooliv pereisa, vanaisa ja vanavanaisa.

Lugupidamisega oma suurepärast kolleegi mälestades,

Välis-Eesti Ühingu liikmed,

24.01.2015 Tallinnas
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In memorian 

ILMAR KRUUS 
(23.07.1932 – 23.12.2014)

Ilmar Kruus on sündinud 23.juulil 1932.a. 
Aluksnes. Tema isa oli eestlane Paul Kruus, ema 
Emilija Kruus ( neiuna Serdane) .Vanaisa Mang-
lus (Magnus) Kruus oli pärit Lõuna- Eestist. 
Kooliteed alustas Ilmar 1939. a. sügisel Riia  23. 
algkoolis.

1948. a.sügisel asus Ilmar õppima Riia Elektro-
mehaanikatehnikumis, mille lõpetas 1952. a. 
Sama aasta sügisel jätkusid õpingud Läti Ülikoolis. Kuid 1953. a. avanes 
võimalus asuda õppima Harkovi Polütehnilisse Instituudi raadiotehnika tea-
duskonnas, mille  ta lõpetas 1956. a.  Samal aastal alustas Ilmar  Kruus tööd  
konstruktorina Riia  tehases VEF.

1958.a.  valiti Ilmar Kruus Läti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudi pea-
konstruktoriks. Kahe järgneva aasta jooksul valmisid Ilmar Kruusi juhtimi-
sel Läti esimese arvuti LM-3 tehniline ja disainiprojekt. 1960.a. töötas Ilmar 
Kruus Läti TA Füüsika Instituudi aatomireaktori konstruktorite  grupi juhina.

1961.a. valiti Ilmar Kruus Läti TA Elektroonika ja Arvutitehnika Instituudi 
peakonstruktoriks ning alates 1979.a. teaduslik-tehnilise kompleksi „Läti Di-
sain“ riikliku komitee esimeheks.

Ilmar Kruus omandas ka teise kõrghariduse, õppides aastail 1963-1966 Läti 
Kunstide Akadeemia  disainiosakonnas. Alates 1966.a. pidas ta selle  õppe-
asutuse üliõpilastele ergonoomikaloenguid. 

Ta on saanud kuldmedalid  1973.a. Plovdivi näituselt „Interest“ ja 1978. a. 
Hannoveri-Leipzigi näituselt  „Logikon“. Tema nimele on registreeritud  20 
autoritunnistust ja ta on üle 120 tehnilise uuendusprojekti autor.

Seoses Läti Vabariigi taasiseseisvumisega toimusid 1991. a. suured üm-
berkorraldused Riia teadusasutustes. Disainerina tunnustust pälvinud  Ilmar 
Kruus määrati Läti Kunstifondi dekoorikombinaadi peakunstnikuks. Alates 
1998. a. töötas Ilmar Kruus Läti Tehnikaülikooli mehhanikateaduskonna lek-
torina.

Ilmar Kruusi sportlikest harrastustest tuleb eelkõige mainida purjetamist ja 
võistlustantsu. Kaasaegsete tantsude võistlustel  1960-ndatel aastatel kuulus 
Ilmar koos abikaasa Sarmitega aastaid Läti kolme esipaari hulka.

24. veebruari 1989 varahommikul oli Ilmar Kruus Toompea jalamil, et koos 
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eestlastega tähistada Eesti Vabariigi uut ärkamist ja õnnistada Läti Eesti Seltsi 
sinimustvalge lipp.

Südameasjaks on Ilmar Kruus pidanud Läti Eesti Seltsi juurde 1989. a.  asu-
tatud Riia Eesti kooli loomist ja toetamist.

1988. a. alustas Ilmar Kruus koos Läti Eesti Seltsi juhataja Leili Utnoga Riia 
Eesti Kooli klassiruumide ning seltsimaja saali renoveerimist. Nende ruumide  
ümberehituse projekteerimise teostas Ilmar Kruus,  tehes seda tasu küsimata 
oma napist vabast ajast. 

Tänu Ilmar Kruusi asjatundlikkusele, kulges Läti Eesti Seltsi maja renovee-
rimine  ja kooliruumide sisustamine kiiresti ja  edukalt. Juba 1989. a. septemb-
ris valmisid esimesed klassiruumid, kooli söökla, garderoobid, õpetajate tuba 
ja saal  ning Riia Eesti Koolis asusid taas õppima lapsed eesti keeles.

Alates 1988. a. oli Ilmar Läti Eesti Seltsi liige. Tema loodud on seltsi süm-
boolika. 2014. a. kinkis Ilmar Kruus Läti Eesti Seltsile selle lipu.

Märkimisväärne on olnud Ilmar Kruusi  panus  koostöösse Eesti ja Läti 
loomeinimeste vahel.

Ilmar Kruus on olnud alates 1996. a. Välis-Eesti Ühingu liige ja täitnud 
aktiivselt Ühingu tugiisiku ülesandeid Lätis kuni oma tegevusrohke elutee lõ-
puni 2014.a. detsembris.

Mäletame Ilmarit kui andekat kunstnikku, loomingulist disaini  olulise rolli 
eestkõnelejat ja kui siirast ning  ustavat sõpra!

Head kolleegi mälestades,
Välis-Eesti Ühingu liikmed ja  Läti Eesti Seltsi juhatus.
24. veebruaril  2015 Tallinnas
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Ajakirja  „Välis-Eesti“ toimetuskolleegiumi 
autobiograafiline tutvustus.

Leili Utno – peatoimetaja

Sündisin 16. mail 1938 Tallinnas. Õppisin Rae algkoolis, 
Tallinna 17. keskkoolis, Narva  2.  keskkoolis ja Moskva 
Tehnoloogilises Ülikoolis.
Töötasin Moskva Valgu Biosünteesi Instituudis, Läti Tea-
duste Akadeemias, Riia  Meditsiini Akadeemias, Eesti 
Vabariigi Suursaatkonnas Lätis ja Eesti Välisministeeriu-
mis, Keemilise  ja Bioloogilise Instituudis Tallinnas, Tal-
linna Tehnikaülikoolis ja Euroülikoolis.Teaduskraadid :
PhD - 1972.a. Eesti Teaduste Akadeemia; bioloogiadok-
tor – 1992.a. Läti Teaduste Akadeemia.
Olen juhatanud Läti Eesti Seltsi 1988-1992, asutanud  ja juhatanud 1989 .a. Riia Eesti 
Kooli, Välis-Eesti Ühingu taasasutaja (1995), Välis-Eesti Ühingu teeneline liige ja 
juhataja alates 1995. a., ajakirja „Välis-Eesti“ peatoimetaja  alates 1996.  a., Läti Eesti 
Seltsi auliige.
Olen 87 teadusartikli autor, esinenud 11  rahvusvahelisel teaduskongressil ja konve-
rentsil,  koostanud teadusartiklite kogumikke, koguteoste „Eestlased Lätis“ 1.raamat 
(2007) ja „Eestlased Lätis“ 2.raamat (2008) koostaja ja paljude Välis-Eesti teemadele 
pühendatud artiklite autor.
Autasustatud 2007.a.  Läti Vabariigi teenetemärgi Tunnustuse Rist IV klassi ordeniga.

Tiit Maksim – keeletoimetaja

Sündisin 30. septembril 1941 Tallinnas Nõmmel. Õppisin 
Rahumäe põhikoolis, Nõmme gümnaasiumis ja 5. õhtu-
keskkoolis ning Tartu Ülikoolis. 
Töötasin Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse 
Instituudis, pikka aega Eesti Teadeteagentuuris (ETA): 
korrespondent ning rea- ja peatoimetaja mitmetes lõiku-
des. 
Veel töökohti: ajakiri „Keel ja Kirjandus“ ning ajalehed 
„Post“, „Uus Nõmme Leht“, „Nõmme Sõnumid“, „Har-
jumaa“, „Kesknädal“. Koostöid Eesti Entsüklopeediakir-
jastusega.
Eesti Ajakirjanike Liidu liige. Juhatasin selle loomeliidu keeletoimkonda.
Välis-Eesti Ühingu  taasasutajaliige (1995)  ja teeneline liige (2015).
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Artur Laast -  toimetaja

Sündisin  5. jaanuaril 1944 Tallinnas. Õppisin keskkoo-
lis 1951–62 Tallinnas ja Intas Komi ANSV-s, 1962-68 
Moskva Ülikoolis orientalistika teaduskonnas,  1969-72 
NSVL  TA Ajaloo Instituudis, lõpetades selle teoreetili-
se kursuse. Aastail 1972-75 ajaloo ja geograafia õpetaja 
Kirgiisia NSV-s.
1976-86 juhtivtoimetaja ENSV Riikl. Kirjastuskomi-
tees. 1986-90  toimetaja kirjastuses „Eesti Raamat“ ja 
ajakirjas „Vikerkaar“. Aastail 1990-92 olin sünkroon-
tõlk EV Ülemnõukogus, seejärel 1992-2007 töötasin EV Välisministeeriumis poliiti-
lise nõunikuna (1993-95 ja 2001-04 Moskva saatkonnas, 1995-98 Pariisi saatkonnas 
ja EV alalise esindajana UNESCO juures).
Välis-Eesti Ühingu teeneline liige, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi liige, Alliance 
Francaise´i juhatuse liige. Valgetähe V klassi teenetemärk.  

Lauri Suurmaa- toimetaja

Olen sündinud 17.01.1975 Tartus. Õppisin Tallinn 21. 
Keskkoolis (1993), Tartu Ülikoolis (ajalugu, 1999), 
Tallinna Pedagoogikaülikoolis (M.A. kultuuriajalugu, 
2002).
Töötanud Tallinna Ülikoolis (2001–05), töötan  kirjas-
tuses Grenader toimetajana alates  2007  ja  Tallinna 
Linnaarhiivis alates  2008 .Olen avaldanud teaduslikke 
artikleid: 
1.Tallinna saksa kaupmeeste varaloendites inventee-
ritud laua- ja kööginõud kultuuriajaloo allikana 18. sajandil (monograafia). – Vana 
Tallinn XV (XIX), Tallinn 2004, 9–158. 2.Pärnu elu- ja majandushoonete kirjeldusest 
18. sajandi varaloendites. – Vana Tallinn Modus vivendi II XVI/ XX, Tallinn 2005, 
291–319.
3.Varandusinventarid kui luksuse ajaloo uurimise allikad varauusaegse Eesti linnades 
18. sajandil (koos R. Pullatiga). – Vana Tallinn XIX (XXIII), Tallinn 2008, 13–41. 
4.Tallinna all-linna tsunftikäsitööliste sotsiaalsest topograafiast 18. sajandil. – Vana 
Tallinn XXIII (XXVII). Estopol: Tallinn 2012, 141–201.  5.Välis-Eesti Ühingu te-
gevus aastatel 1928–1940 ja seda kajastavad arhiivimaterjalid Eesti Rahvusarhiivis. 
– Välis-Eesti Ühingu ajakiri, XVIII aastakäik, 2013, 33–64.
Olen toimetanud publikatsioone: 1.Linnaajaloo-alane aastaraamat Vana Tallinn. 2. Jo-
hann Christoph Brotze Estonica. 3.Tallinna ja Pärnu elanike varaloendite allikapubli-
katsioonid 18. sajandi  Tallinna kodanikeraamat 1786–1796. 4.  Eesti Leegion sõnas 
ja pildis.5. Kirjastuse Grenader publikatsioonid.
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KOKKUVÕTE

Ajakirja “Välis-Eesti” käesolevasse XX väljaandesse on koondatud 3. juulil 2014 
VII Välis-Eesti kongressil esinenute ettekanded, samuti ajakirja toimetusse saade-
tud Iivi Zajedova ja Riina Noodapera artiklid väliseestlaste suurüritustest ja seltsi-
tegevusest ning ülevaated 20 aastat tagasi Tallinnas taastatud Välis-Eesti Ühingu 
sihtidest ja ettevõtmistest. 
Kirjutistest selgub, et taasasutatud Välis-Eesti Ühing (VEÜ) alustas 1995. aastal 
tegutsemist,  eelkõige soovist edendada koostööd ja ühiskondlikku partnerlust tut-
vustamaks laiemale Eesti avalikkusele  pagulaseestlaste tegevust ning väliseest-
lastele taasvabade eestlaste loomingulist ja  riiklikku aktiivsust Eestis. 
Taastatud VEÜ eesmärk siduda väliseestlasi Kodu-Eestiga oli aktuaalne ka 1990. 
aastatel, vaatamata  kinnistunud globaalse eestluse ideedele. Kahjuks jäi VEÜ 
taasasutamine aega, mil pagulasorganisatsioonid hakkasid oma tegevust kokku 
tõmbama, nende liikmeskond oli jõudnud väga auväärsesse ikka ja Eestiga lävida 
sooviv väliseestlaskond polnud väga suur. Hea oli, et Välis-Eestis oli haritud ja 
laia silmaringiga inimesi, kes tihti külastasid Eestit  ning kelle hulgast tuli VEÜ 
tugiisikuid välismaal.
Taastatud VEÜ alustas 1996. a. dialoogi nii sõnas kui ka kirjas  eestlastega kõigil 
mandritel. Selleks hakati jälle välja andma ajakirja “Välis-Eesti”, mis nägi trüki-
valgust ESTO-96 eel, 1996. a. juunis Tallinnas. Ajakirja selles numbris kirjutas 
ESTO-96 esimees Sven Hanson järgmist: “Eesti iseseisvuse taastamisega teos-
tus ESTO-de poliitiline eesmärk… Iseseisvumine muudab ka välismaise eestluse 
suunda ja sisu. Kultuurilise tegevuse kõrval anname tulevikus oma panuse ise-
seisva Eesti ülesehitamiseks, et meie isade maa areneks kiirelt moodsaks heaolu-
riigiks”.  Alates 1996.a. on  ajakirja veergudel avaldanud oma kirjutisi Välis Eesti 
arvamusliidrid, nagu Vello Salo, Els Oksaar, Ivar Paljak, Jens Meder, Tiiu Kroll-
Simmul, Heino Ainso, Karl Veber, Malev Margus, Urve Aivare ja paljud teised.  
Kultuurialase koostöö eesmärgil korraldas VEÜ väliseesti suvepäevi Eesti saartel 
, kevadballi “Ma tahaksin kodus olla” 1997. a. ja  korraldati Välis-Eesti Päevi 
Tallinnas, külastati väliseestlaste seltse ja keskusi,  korraldati ettekandekoosolek 
Lääneranniku Eesti Päevadel 2003. a. Oregonis (USA) ja peeti kirjavahetust en-
diste VEÜ liikmetega üle maailma. Sel moel tegutsedes taastati VEÜ osakond 
Austraalias, Eesti Klubi Riias, võeti kollektiivliikmeks Peterburi Eesti Selts ja 
Aluksne Eesti Selts, loodi tugiisikute võrgustik..
Möödunud 20 aasta jooksul on peetud neil korralist Välis-Eesti kongressi üldlau-
lupidude eelõhtul, nagu see VEÜ põhikirjas on ette nähtud. 29. ja 30 juunil 1999 
peeti Tallinnas korraline IV Välis-Eesti Kongress, millest võttis osa 158 eestlast 
12 riigist. Kongressil esitasid teadlased oma uurimustulemusi eesti keelest, identi-
teedist, sotsiaalarengust, majandusest, arstiteadusest ja koostööst väliseestlastega.  
V Välis-Eesti Kongress 1. juulil 2004 käsitles eestluse järjepidavust ja eestlaste 
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üleilmset missiooni. Selle kongressi korraldamise ja teemade valiku kohta on öel-
dud palju häid sõnu. 2. juulil 2009 KUMU-s peetud VI Välis-Eesti Kongress oli 
pühendatud Eesti riiklikele väärtustele ja paljudes riikides oleva eesti diasporaa 
kultuuripärandile.
 Kongresside ettekandeid on avaldatud kogumikena ja viimase, 2014. a. kongres-
sil esitatud materjalid veebileheküljel www.valiseesti.org/ ajakiri 2015. Kongres-
side resolutsioonid kinnitavad väliseestlaskonna ühtekuuluvust Eesti rahvustervi-
kuga ja tõendavad väliseestlastest esinejate huvi kodumaa sellise  demokraatliku 
arengu vastu, mis kindlustaks  Eesti iseseisvust ja rahvuslikku edenemist. 
 Möödunud kahekümne tegevusaasta jooksul on tõestatud 1995. aastal  taasasu-
tatu õiguslikku ja sisulist järjepidevust..  Koostööd tehes oleme tunnistanud part-
nerite saavutusi, individuaalsuse võlu, pühendumust ja vaimsust ning avaldanud 
sellesisulisi artikleid . Paljude nähtuste hindamisel oleks otstarbekas  loobuda 
võrdlemisest ennesõjaaegsetega. Nüüdisaeg on erinev, võimaluste poolest võrra-
tult rikkam. Ühiskondlikult aktiivsete  inimeste tegevus on sihipärasem ja soovi-
tult  kollegiaalsem.
 Niisiis, Välis-Eesti Ühing ja ajakirja “Välis-Eesti  toimetuskolleegium kuuluvad 
niisuguste taasasutatud ühiskondlike ühenduste hulka, kelle tegevus on demo-
kraatliku riigi oluline osa ja ulatub üle riigipiiride.    
Nüüd on VEÜ liikmeskonna järgmisel põlvkonnal ülim aeg asuda oma Tõe otsin-
gutele. Teame, et tõdesid on rohkem kui üks. Nüüdisajastul on igaühel hea võima-
lus avastada oma Tõde. Maailma mõistmiseks tuleb lugeda ja kuulata sümbolite 
keeles väljendatud Tõde. Sel moel jõuab teadmus ka nendeni, kes ise tõeotsin-
gutega ei tegele, kuid tunnevad elavat huvi ja soovi olulistest asjadest aru saada. 
Sestap on tähtis, et väliseesti ajakirjandus, sh ajakiri “Välis-Eesti” koondaks ka 
edaspidi väliseestlaste elust arvamusi ja uurimusi, mis lähendaksid kaugetes maa-
des viibivaid rahvuskaaslasi kodumaale.
24. jaanuaril 2015 tähistas Välis-Eesti Ühing taasasutamise 20. aastapäeva koos-
olekuga Tallinnas, kus otsustati korraldada Eesti ühiskonna aktuaalsetel teemadel 
teaduskonverents 2018. a. veebruaris, mil Eesti Vabariik tähistab oma 100. sünni-
päeva ja Välis-Eesti Ühing asutamise 90. aastapäeva. 
Kirjastuse “Välis-Eesti” toimetuskolleegium ootab Teilt artikleid ja koostööd  
meiliaadressil leiliutno@valiseesti.org või kirjapostiaadressil: VEÜ, Mustamäe 
tee 4, Tallinn 10621. 

Täname kõiki autoreid koostöö eest!

Leili Utno,
ajakirja “Välis-Eesti” peatoimetaja
21. märtsil 2015 Tallinnas
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