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Eesti keele õppimine Austraalias järsku moes
Kuigi olen parandamatu 

optimistina juba palju aas-
taid püüdnud Austraalias huvi 
äratada eesti keele õppimise 
vastu, on mu lootused pidanud 
viimaste aastatega kahanema. 
Eriti, kui loen juba Austraalia 
Eesti Seltside Liidu juhatuse koos- 
olekute protokollides paratama-
tusest, et meie eesti kogukonna 
asjaajamine peab inglise keele 
peale minema, kuna uued ame-
tikandjad ei oskavat eesti keelt.

Sel puhul tuleb küll selline 
tunne peale, et miks siis näha 
vaeva, anda oma niigi vähest 
vaba aega ja energiat eesti kee-
le õpetusele võimaluste loomi-
seks, kui meie valitud juhidki an-
navad heakskiidu kogukonnas 
võimust võtvale minna-laskmi-
sele oma esivanematelt päritud 
keele säilitamisel, ammugi mit-
te selle pideval kasutuse ja lu-
gemise kaudu arendamisel, veel 
vähem oma järeltulijatega järje-
kindlalt eesti keeles suhtlemisel, 
mis lastel võimaldaks vaevata 
eesti keele omandamise.

Kuigi olen öelnud, et nii kaua, 
kui on ka üks isik, kes tahab ees-
ti keelt õppida, peab seda talle 
võimaldama, olin siiski Austraa-
lia suhtes oma lootusi kaotamas. 
Üksikud täiskasvanud veel olid, 
kes soovisid õppida, kuid lapsi 
pole juba mitu aastat õpilaste 
hulgas olnud.

Suhtusin võrdlemisi skeptili-
selt AES Liidu kultuuriala juha-
taja ettepanekusse koostada 
küsitlusleht avaldamiseks Aust-
raalia eestlaste kodulehel www.
eesti.org.au, et saada aimu eesti 
keele õppimise vajadustest. Ko-
gemuste põhjal ei oodanud ma 
sellele suurt vastukaja. Küsitlus 
läks kodulehele 1. aprillil. Näh-
tavasti ei peetud seda aprillinal-
jaks, sest järgmisel päeval oli kü-
sitlusele tulnud igast Austraalia 
nurgast kokku juba viis vastust!

Tänaseks on juba registree-
rinud 20 täiskasvanut, kes soo-
vivad hakata eesti keelt õppima. 
Soovijad on üle terve Austraalia 
mandri, neist 6 on Sydneyst (li-
saks kahele praegu töötavale 
rühmale), pluss üks NS Wale-
sis maalt; 3 Adelaide’ist (lisaks 
ühele töötavale rühmale), pluss 
üks 250 km Adelaide’ist; 3 
Melbourne’ist, 2 Brisbane’ist ja 
üks Perthist. Ainult kaks vasta-
jat on mitte-eesti tagapõhjaga. 
Selline arv vastajaid teeb suurt 
rõõmu, sest nähtavasti eksis-
teerib ühiskonnas siiski vajadus 

eesti keele õppe järele. Võima-
lik, et tuleb veelgi õpilasi, sest 
eesti keele õppimine näib ole-
vat moes!

Kui järgmistel päevadel laekus 
rohkem vastuseid, panin kodu-
lehele ka üleskutse võimalikele 
õpetajatele, kes siia mandrile 
võisid olla juhuslikult sattunud. 
Ja imede ime! Vastaski väljaõp-
pinud algkooli keeleõpetaja 
Marika Reiko, kes on vahetus- 
üliõpilasena Melbourne’i Üli-
koolis inglise keelt õppimas!

Vahepeal olin juhuslikult 
kuulda saanud, et EV aukonsul 
Anu van Hattem organiseerivat 
eesti keele õpetust Perthis. Aru-
pärimisel selgus, et Perthis al-
gab klass järgneval pühapäeval 
paari õpilasega kahe aasta eest 
sinna tööle tulnud ärijuhtimise 
erialal Eestis ülikooli lõpetanud 
Triin-Liis Härma käe all. Suuna-
sin kohe 2 õpilast tema juurde.

Süvaõpetuse järele avaldas 
soovi keeleteaduse doktorant 
Brisbane’i ülikooli juures, Dela-
ney Skerrett, kes on aasta Eestis 
ülikoolis käinud ja räägib ees-
ti keelt juba päris soravalt. Ta 
nõustus ka ise vähemoskajaid 
õpetama ja nii oligi võimalik 
tema juurde üht algajat kee-
leõppijat juhatada.

Märtsis pöördus minu poole 
ka Tiiu Raabus Tasmaaniast, kü-
sides nõu eesti keele õppevara 
kohta, kuna kavatseb õpperüh-
ma asutada ligi kümnekonnale 
soovijale.

Adelaide’is on asunud õpe-
tama Toronto Täienduskooli 
lõpetanud Kristina Lupp, kelle 
juurde ka mõned uued soovijad 
suunati. Sydney Eesti Majas ees-
ti keelt õpetavad Ingrid Kaupuzs 
ja Aale Kask loodavad avada mai 
keskel uue algajate klassi.

Eestlaste keskustest kauge-
mal elavad ja erivajadustega 
eesti keelt õppida soovijad on 
kontakti viidud Skype’i kaudu 
õpetaja Eva Õimuga, kes ka 
Eestis olles hoolsalt individu-
aalõpetust annab, kui leitakse 
ajavahele vaatamata tunniks 
sobiv kellaaeg.

Niisiis on nüüdseks kõik po-
tentsiaalsed õpilased juhitud 
võimalike õpetajate juurde 
vastavalt oma küsitluses väljen-
datud vajadustele. Võime süda-
merahuga jääda ootama aruan-
deid nende õpingute edukusest. 
Tõesti, eesti keele õppimine on 
Austraalias moodi läinud!

Kui nüüd mõned lapsevane-
mad ka oma võsukesi registree-
riks, küll leiaks nendelegi õpeta-
ja ja siis võiks täiesti rahul olla!  
Sydneys ongi selline õpetaja 
end just meldinud - nii, et palun 
teatada lastest, kellele eesti kee-
le õpetust soovitakse, telefonile 
9436 3844.

Tiiu Salasoo
Austraalia Eesti Seltside Liidu 

eesti keele õpingute 
koordineerija

19.4.2010

EESTI KEELE ÕPETAJAD, KELLE POOLE VÕIB 
PÖÖRDUDA / TEACHERS OF ESTONIAN WHO 
MAY BE APPROACHED:

Adelaide’is: Kristina Lupp, kriss.lupp@mac.com

Brisbane’is: Delaney M. Skerrett, d.skerrett@uq.edu.au

Canberras:  Reet Bergman, (02) 6166 0573  
  või etberg@grapevine.com.au
  Michael Churchman,  
  michael.churchman@anu.edu.au

Hobartis:  Tiiu Raabus, 0411642740 trraabus@gmail.com

Melbourne’is: Marika Reiko, 0457044960  
  või Karmen.sade.001@gmail.com

Perth’is: Triin-Liis Härma, triinliis82@hotmail.com

Sydney’s: Ingrid Kaupuzs, ingridzs@hotmail.com
  Aale Kask, aale.kask@gmail.com

Skype’i kaudu õppida soovijad ja üldinformatsioon:  
Tiiu Salasoo, (02) 9436 3844 või salasoo@ihug.com.au

Kuidas näeb välja keele Interneti-
põhine õpe?

Tunni alguses logivad õpetaja ja õpilased virtuaalsesse õpperuumi 
sisse. Selleks peab olema arvuti, Interneti-ühendus ja Marratechi 
programm. Kel on kaamera, on teistele nähtav. Hääl on alati kuulda 
ja kuvaril näha õpilase nimi. Kõik näevad õpetajat ja seda, mida õpe-
taja või kaasõpilane kuvarile ehk tahvlile kirjutab.

Kataloogides ja mappides on õppejõudude loengud, harjutused, 
testid, eestikeelsed laulud, klõpsa ja otsi, mida soovid, kuula just 
seda loengut ja nii mitu korda, kui soovid. Võid ka loengu või eesti-
keelse rahvalaulu mp3-mängijasse laadida ja metsa seenekorjami-
sele kaasa võtta.
E-õpetuse eeliseid on mitmeid, eelkõige on see mugav õpilastele. 

Nüüd ei pea eesti keelt õppida soovijad enam oma elu ümber korral-
dama, et keeletundi kohale sõita. Piisab, kui sul on arvuti, Interneti-
ühendus ja kaamerasilm. Õpilastele on Interneti-põhine keeleõpe-
tus ühteviisi kättesaadav igas maailma nurgas. Arvuti vahendusel 
saavad tunnis kokku õpilased, kellest üks istub Stockholmis, teine 
Londonis või Saksamaal.

Loengud on salvestatud helifailidel ja neid võid endale sobivas 
olukorras kuulata. Virve Raag, eesti keele lektor Uppsala ülikoo-
lis, näeb Interneti-põhisel keeleõppel nii plusse kui ka miinuseid. 
Tema arvates õpivad õpilased võrguõpetusega keelt kiiremini ja ka 
häälduse omandamine sujub ladusamalt kui klassiruumis õppides, 
kuna helifaili õpetaja häälega saab edasi-tagasi kerida nii kaua, kui 
soovid ja tunned, et hääldus õpetaja omaga sarnanema hakkab. 
Võrku on ka lihtne lisamaterjali ‒ harjutusi ja teste ‒ üles panna.
Interneti-põhise keeleõppe miinuseks loeb Virve Raag nõrka 

sotsiaalset külge. „Kui keelegrupp ikka igal nädalal loengutel kok-
ku saab, tekib ühtekuuluvustunne, ühised peod, ühised arutelud ja 
ettevalmistus. Arvuti teel suhtlemine on anonüümsem. Klassi ees 
seistes on õpilastega silmside, õpetaja näeb kohe, kui õpilased hak-
kavad väsima või kui keegi ei saa aru, arvuti ekraani taga paistab 
õpilasest sageli vaid nimesilt. Kõigil pole ju kaamerad sisse lülitatud 
ja mõnikord ei teagi, kas õpilane on ikka arvuti taga või läks korraks 
hoopis toast välja. Ka on raske meeles pidada, kelle käest olen juba 
korra midagi küsinud ja kelle käest mitte.”

Anu Kaupmees
Õpetajate Leht, 29.01.2009

Uppsala ülikooli eesti keele lektor Virve Raag alustab Interneti-põhist 
eesti keele tundi, õpilased kogunevad ekraanile. Foto: erakogu

Internetipõhiseid materjale iseseisvaks eesti keele õppeks: 
ekkm.einst.ee/sisu/internetipohised-materjalid/
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Siseministeerium avalikus-
tas Eesti pakkumise Euroopa 
Liidu infotehnoloogia agen-
tuuri asukohamaaks kandi-
deerimisel, millega püütakse 
liikmesriike veenda Eesti 
kasuks otsustama.

Siseministeeriumi kodulehelt 
saab kogu Euroopa vaadata, 
milline on Eesti nägemus ELi in-
fotehnoloogia agentuurist ehk 
ELi õiguse, vabaduse ja turvali-
suse valdkonna  IT-süsteemide 
operatiivjuhtimise ametist.

Eesti on huvitatud uue alles 
asutatava asutuse toomisest 
Eestisse, muutmaks seda üle-
Euroopaliseks kompetentsikes-
kuseks.

“Eesti on küllaltki pikaajaliselt 
seadnud oma eesmärgiks sel-
gitada liikmesriikidele infoteh-
noloogia agentuuri vajalikkust 
Euroopa Liidus, tema tuleviku 
eesmärkidest,” ütles riigikogu 
ELi asjade komisjoni esimees 
Marko Mihkelson.

Siseministeeriumis IT-agen-
tuuri pakkumist ette valmis-
tanud nõunik Piret Lilleväli kin-
nitas, et agentuuri on väga vaja, 
sest mitmed infotehnoloogi-
lised arengud on ELis takerdu-
nud.

“Näiteks võiks ma tuua 
Schengeni infosüsteemi uue 
põlvkonna süsteemi loomise, 
mis on hilinenud üle nelja aas-
ta ja hilineb veelgi, samuti on 
takerdunud viisainfosüsteemi 
loomine,” ütles ta.

Eesti võistleja infotehnoloo-
gia agentuuri asukohamaa 
taotlemisel on Prantsusmaa, 
kus on juba mitu euroliidu ins- 
titutsiooni, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi teine peamaja. Lil-
levälja sõnul on Prantsusmaa 

pakkumine paraku üsna üldsõ-
naline.

Eesti lähtub põhimõttest, mil-
le kiitis heaks 2003. aastal Eu-
roopa Ülemkogu, et liidu tasa-
kaalustatud arengu nimel tuleb 
uued institutsioonid paigutada 
uutesse liikmesriikidesse.

“Kui see ei toimi sel korral, siis 
ei pruugi see toimida ka edas-
pidi ja sel juhul oleks Euroopa 
Liidu tasakaalustatud areng sõ-
nakõlks,” leidis Lilleväli.

Eesti taotlusel on toeks meie 
e-riigi kuvand ja kiire areng in-
fotehnoloogia valdkonnas.

Välisministri Urmas Paeti sõ-
nul saab neis asjus ka kokkulep-
peid teha. “Eesti on mõne teise 
riigi puhul toetanud või toeta-
mas neile huvitavaid asju ja siis 
on vastu lubatud toetus meile 
kui infotehnoloogia agentuuri 
kandidaatriigile,” ütles Paet.

Agentuuri avamiseks Eestis 
teeb riik umbes 300 miljoni 
kroonise investeeringu. Euroo-
pa kompetentsikeskus tooks 
aga siia töökohti, rahvusvahelist 
haaret, IT firmadele võimaluse 
kaasa lüüa ja  rahvusvahelist 

kogemust saada. Eesti kasuks 
räägib ka siinne küberrünnaku-
te tõrjumise kogemus.

“Me ei ole ju kandideerinud 
suvalisele Euroopa Liidu asu-
tuse asukohale, vaid selle asu-
tuse asukohale, kus me leiame, 
et meie keskkond ja kogemus 
võiks anda lisaväärtuse,” lausus 
Mihkelson.

Prantsusmaa ja ka Saksamaa 
on väljendanud kartust, et 
agentuuri asutamine Eestis on 
kallim, kui Strasbourgi mõnede 
asutuste lisamine. 

“Meie arvutused näitavad, 
et investeerimine selle asutuse 
loomiseks ja ka hilisem töösse 
rakendamine ei ole mitte kal-
lim, vaid isegi efektiivsem, nii et 
ka kulupoole argument räägib 
meie kasuks,” ütles Mihkelson.

Euroopa justiits- ja siseasjade 
nõukogus on veel sel kuul Info-
tehnoloogia agentuuri küsimus 
arutelul. Jätkub ka Eesti lobitöö, 
näiteks tutvustab riigikogu Eu-
roopa asjade komisjon teemat  
järgmisel nädalal Itaalia kollee-
gidele. 

Kadi Alatalu, ERR, 11.04

Eesti pürib Euroopa IT-agentuuri 
asukohamaaks  

Tallinnas algab täna NATO välisministrite 
kohtumine 

Tallinnas algab täna NATO liikmesriikide välisministrite kahe- 
päevane mitteametlik kohtumine, millel tõotavad tulla peateema-
deks allianssi strateegiline kontseptsioon ja laienemine, NATO-Ve-
nemaa suhted, tuumarelvastuse kui heidutusvahendi tulevik, rake-
tikaitse ja Afganistani missioon.

Kohtumised toimuvad mitmes paigas Tallinna kesklinnas: Swis-
sotelis, Radissoni hotellis, Estonia teatris ja lisaks on avatud pressi-
keskus Olümpia hotellis. Külalistele korraldatakse ka kontsert, kus 
nad saavad kokkupuute Eesti kultuuriga.

Välisministrite kohtumise raames toimuvad kahel päeval mit-
med kohtumised Eesti riigijuhtidega. Näiteks saavad välisminister 
Urmas Paet, president Toomas Hendrik Ilves ja peaminister Andrus 
Ansip kokku USA riigisekretäri Hillary Clintoniga. 

Urmas Paet ja Hillary Clinton annavad 22. aprillil kell 12.35 välis-
ministeeriumis ühise pressikonverentsi, millest teeb otseülekande 
ka ERR-i uudisteportaal. 

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb NATO välisministrite kohtu-
misel neljapäeva õhtusel tööõhtusöögil. Toomas Hendrik Ilvese ja 
NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseni kohtumine leiab aset 
neljapäeval kell 11.30, mõni tund varem, kell 9.30 kohtub Rasmus-
seniga Andrus Ansip.
Puudujaid vähe
Seoses Islandi tuhapilvest tingitud logistikaprobleemidega ei 

osale kohtumisel Gruusia, Uus-Meremaa ja Kanada välisminister, 
lähenevatest siseriiklikest valimistest tingituna otsustas Tallinna 
mitte sõita Suurbritannia välisminister.

ERR, 22.04

Venemaa ärieliit ootab nii 
Venemaa kui Eesti võimuesin-
dajatelt poliitiliste takistuste 
kõrvaldamist vastastikuse kau-
bavahetuse teelt, esialgsete 
märkide järgi toetab suhete 
arendamist ettevaatlikult ka 
Kreml.

Kui nüüd uusi arusaamatusi 
ei järgne, ollakse valmis vanu 
asju unustama. Niisugused tun-
duvad olevat Moskvast tulevad 
märgid, nagu näiteks Eesti ja 
Vene tööandjate vahel eelmisel 
nädalal allakirjutatud koostöö-
kokkulepe.

Veel mõni aasta tagasi oleks 
niisugune lepe olnud võimatu. 
Nüüd on tulnud Moskvast väike 
peanoogutus ja enam ei räägita 
Eesti poliitilistel põhjustel karis-
tamisest. Tähelepanuväärsena 
tuli algatus lepingu sõlmimiseks 
just Vene poole pealt, kes ootab 
Eestilt eeskätt pragmatismi.

“Oleks soovitav näha signaa-
le, et osa meie lähiajaloo mitte 

kõige meeldivamaid lehekül-
gi kui mitte just suletaks, siis 
vähemalt võiks neid vaadata 
läbi mingite uute sündmuste 
prisma. Eesti riigipea osalemi-
ne võidupidustustel oleks just 
selliseks signaaliks,” nentis 
Venemaa töösturite ja ettevõt-
jate liidu president Aleksandr 
Šohhin, kes on ka peaminister 
Vladimir Putini nõunik.

Šohhin loodab, et Kremli po-
sitsiooni pehmenemisele vasta-
vad samaga ka Eesti poliitikud. 
“Kuidagi ei tahaks, et erinevad 
valimiseelsed ideed mõjutaksid 
Eesti poliitikuid, kes tahaksid 
mängida majanduskaarti välja 
valimiseelse kampaania käi-
gus,” ütles ta.

Riigiduuma majanduspoliiti-
ka ning ettevõtluse komisjoni 
esimees Jevgeni Fjodorov lei-
dis, et mida vähem on riikide 
suhetes poliitikat, seda parem 
nii Eesti kui Venemaa kodani-
kele. “Ühemõtteliselt. Poliitika 

Vene ärieliit soovib suurendada kaubavahetust Eestiga 

Foto: ERR

peab täielikult kõrvale jätma,” 
lausus Fjodorov.

Ärimeestele pole vaja mit-
teametliku majandusblokaadi 
võimaliku lõppemise tähtsust 
selgitada.

“Praegu tuleb igale poole 
vaadata, kus on võimalik Eestil 
eksportida. Ei saa olla kinni ai-
nult Euroopa ühisturus,” ütles 
Eesti tööandjate keskliidu presi-
dent Enn Veskimägi.

Vene ärieliit loodab, et kaks 
maad võtavad peagi uuesi kä-
sile piirileppe sõlmimise, mis 
oleks selge näide kasvanud 
usaldusest. 

Krister Paris, ERR, 20.04

Eesti rahvaarv vähenes aastaga 288  
inimese võrra

Eestis elas tänavu 1. jaanuari seisuga statistikaameti andmetel 
1.340.127 inimest, võrreldes möödunud aastaga on inimeste arv 
288 võrra vähenenud. 

Mehi elas tänavu 1. jaanuari seisuga Eestis 617.323 ja naisi 
722.804. Meeste arv on võrreldes mullusega kasvanud ja naiste arv 
kahanenud. 

Vanuserühmadest on võrreldes mullusega kõige enam vähe-
nenud 15-19-aastaste inimeste arv ning kõige enam kasvanud 60-
64-aastaste inimeste arv. 

Vanemaid kui 60-aastaseid inimesi elas tänavu 1. jaanuari seisu-
ga Eestis 302.271 ning võrreldes mullusega on seda 4390 inimese 
võrra rohkem. 

Riigikogu võttis aprillis vastu pensioniiga tõstvad seadusemuu-
datused. Seaduse jõustudes hakkab pensioniiga tõusma pärast 
meeste ja naiste pensioniea võrdsustumist 2017. aastal kolme kuu 
kaupa aastas ning jõuab aastaks 2026 65-ni. Praegu on meeste pen-
sioniiga Eestis 63 aastat, naistel tõuseb see seniselt 60,5 aastalt 63-
ni aastaks 2016. 

BNS, 19.04

TÜ nimetaks end seaduses rahvusülikooliks

Muutmisel olevasse Tartu Ülikooli (TÜ) seadusesse tahetakse es-
makordselt sisse kirjutada kinnitus, et just Tartu Ülikool on Eesti 
rahvusülikool.

Tartu Ülikooli on rahvusülikooliks peetud kogu aeg, ent nüüd ta-
hetakse seadusesse selgelt kirja panna, mis on rahvusülikooli roll ja 
kuidas on see jaotunud ülikooli ja riigi vahel.

Siiski ei tähendaks rahvusülikooli mõiste ainult näiteks kultuuri 
ja keele hoidmist või arstiteaduse õpetamist. Tartu Ülikooli rektori 
Alar Karise sõnul tähendab see kasvõi ajaloolist hoonestust, raa-
maukogu või botaanikaaeda. “Me peame kõiki neid ressursse üle-
val hoidma ja see on rahvuslik vara,” märkis Karis.

ERR, 19.04

Tartu Ülikool. Foto: ERR

XXIII EESTI PÄEVAD 
AUSTRAALIAS

Adelaide
27.-31. detsember 

2010
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LühiuudisedLühiuudisedLühiuudisedLühiuudised
❖ Peaminister Andrus Ansip 
suundus pühapäeval, pärast 
president Lech Kaczynski matu-
seid Krakowis, Varssavisse, kus 
asetas pärja ka viimase Poola 
presidendi eksiilis Ryszard Kac-
zorowski kirstu juurde, teatas 
ERR-i uudisteportaal. 
❖ Kuna Eesti õhuruum on 
jätkuvalt suletud, tühistas Es-
tonian Air kõik pühapäevased 
lennud. Ära jäävad ka mitu es-
maspäeval kavas olnud lendu. 
❖ Türgis ametlikul visiidil vii-
binud president Toomas Hend-
rik Ilves külastas Konstantinoo-
poli oikumeenilist patriarhi 
Bartholomeus I. 
❖ Riigikogus opositsioonilised 
Rahvaliit ja Sotsiaaldemokraat-
lik Erakond (SDE) jätkavad ühi-
nemiskõnelusi neljapäeval. 
❖ Lennufirma Estonian Air 
kannab Eestit katva tuhapil-
ve tõttu päevas miljon krooni 
kahju. 
❖ Analüütikute prognoosi jär-
gi jääb Eesti majandus tänavu 
esimeses kvartalis hoolimata 
languse pidurdumisest aastases 
võrdluses veel miinusesse. 
❖ Riigikogu ei võtnud teisipäe-
val vastu opositsioonilise Sot-
siaaldemokraatliku Erakonna 
(SDE) algatatud eelnõu, millega 
oleks tehtud valitsusele ettepa-
nek koostada töötute peredes 
kasvavate laste ja noorukite 
vaesumise vähendamiseks te-
gevuskava. 
❖ Emajõe veetase jätkas es-
maspäeval alanemist ning 
teisipäeva hommikuks oli jõe 
veetase ööpäevaga alanenud 
kahe sentimeetri võrra. Tartu 
linnamajanduse osakonna ju-
hataja Rein Haak ütles BNS-ile, 
et veetase oli esmaspäeva hom-
mikul Emajõel 326 sentimeetrit 
üle nulli. 
❖ Statistikaameti teatel tõu-
sis tööstustoodangu tootjahin-
naindeks 2010. aasta märtsis 
võrreldes veebruariga 0,2 prot-
senti ja võrreldes eelmise aasta 
märtsiga 1,2 protsenti. Ehitus-
hinnad langesid 2010. aasta esi-
meses kvartalis võrreldes mullu 
sama perioodiga 7,1 protsenti; 
ehitushinnaindeks langes viien-
dat kvartalit järjest. 
❖ Välisministeeriumilt on Is-
landi vulkaanipurske tuhapil-
vest põhjustatud lennukatkes-
tuse tõttu abi küsinud ligi 500 
hättasattunud inimest. 
❖ Islandi suunas liikuv ma-
dalrõhkkond peaks puhasta-
ma taeva vulkaanituhast, mis 
on möödunud neljapäevast 
alates Euroopas lennuliiklust 
takistanud, ütles Ülemaailmse 
Meteoroloogiaorganisatsiooni 
(WMO) ekspert teisipäeval. 
❖ Rezidor Hotel Group hakkab 
alates 1. juunist opereerima 
Balti riikides ja Venemaal kokku 
10 Revali hotelli, ütles Reval Ho-
telsi keti omaniku Norra kinnis-
varaarendusfirma AS Linstow 
tegevjuht Per Mortensen. 
❖ Copterline’i Eesti üksus plaa-
nib tänavu taasavada Tallinna-
Helsingi kopteriliini, praegu 
taotleb ettevõte lennuametilt 
vastavat luba. 

(Allikas: BNS, 17.04.-20.04)

❖ NATO peasekretär Anders 
Fogh Rasmussen kinnitas kol-
mapäeval, et NATO vajab tuu-
marelva, sest see on osa tõ-
siseltvõetavast heidutusest, 
edastas rahvusringhääling. 
❖ Neljapäeval Kadriorus pre-
sident Toomas Hendrik Ilvesega 
kohtunud NATO peasekretär 
Anders Fogh Rasmussen kinni-
tas, et kollektiivne kaitse on ka 
NATO uue strateegilise kont-
septsiooni üks põhialuseid. 
❖ Välisminister Urmas Paet 
rõhutas kõnes Riigikogus, et 
Eesti julgeolekupoliitika alused 
lähtuvad eesmärgist kindlusta-
da Eesti riigi iseseisvus, sõltu-
matus, territoriaalne terviklik-
kus, põhiseaduslik kord ja rahva 
turvalisus. 
❖ President Toomas Hendrik Il-
ves ütles neljapäeval Kadriorus 
kohtumisel Prantsusmaa välis-
ministri Bernard Kouchneriga, 
et NATO uus strateegiline kont-
septsioon on tõhus vaid siis, kui 
see on alliansi kõigi liikmete 
poolt enne omaks võetud. 
❖ Neljapäeval Tallinnas toi-
munud kohtumisel rääkisid vä-
lisminister Urmas Paet ja Amee-
rika Ühendriikide riigisekretär 
Hillary Clinton nii Eesti-USA kui 
üleatlandilisest koostööst, aren-
gutest Afganistani ülesehitusel 
ning suhetest Euroopa Liidu 
idapartnerluse sihtriikidega. 
❖ NATO peasekretär Anders 
Fogh Rasmussen kritiseeris Ve-
nemaa uut sõjalist doktriini, mis 
näeb allianssi ja selle laienemist 
ohu allikana. 
❖ Lennuliiklus taastus Eestis 
reede hommikuks täies mahus 
ja Tallinna lennujaama andme-
tel peaks toimuma kõik reedeks 
kavandatud lennud. 
❖ NATO välisministrite mittea-
metliku kohtumise teisel päeval 
arutasid ministrid alliansi suh-
teid Venemaaga. 
❖ Õiguskantsler Indrek Teder 
kirjutab Postimehes ilmunud 
arvamusloos, et mõistab soo-
vi kaitsta peale eesti ka teiste 
siinsete rahvaste kultuuri, ent 
pole kindel, et selleks tuleb põ-
hiseadust muuta. 
❖ Töötukassa andmeil oli nel-
japäevase seisuga Eestis 92.849 
registreeritud töötut, mida 
on 817 võrra vähem kui nädal 
varem. Nädal varem vähenes 
registreeritud töötute arv 787 
inimese võrra.
❖ Alates 1. juunist maksab 
Swedbanki kliendile sularaha 
väljavõtmine võõra panga su-
larahaautomaadist nii Eestis kui 
välismaal 16 krooni pluss 2,5 
protsenti summast, seni mak-
sab Eestis see teenus üheksa 
krooni.
❖ Kuigi mullu sai Eesti koda-
nikuks väikseim arv inimesi ise-
seisvuse taastamise järel, on ko-
dakondsuse saajate arv tänavu 
veelgi vähenenud. 
❖ Tallinna börsil oli reedel 
müügisurve all Tallinna Vee ja 
Ekspress Grupi aktsiad. Indeks 
OMXT langes 0,8 protsenti 
612,29 punktini. Kokku oli 360 
tehingu käive 11,5 miljonit 
krooni. 

(Allikas: BNS, 21.04-23.04)

Ilves asetas pärja Lech Kaczynski 
hauale

President Toomas Hendrik Ilves ja Evelin Ilves 
panid teisipäeva hommikul pärja lennuõnnetuses 
hukkunud Poola riigipea Lech Kaczynski ja tema 
abikaasa Maria Kaczynska hauale Krakowis Wa-
weli lossi katedraali krüptis. 

“Vaatamata kõigile raskustele õnnestus mul 
siia tulla ning oma sõbra ja kogu Eesti sõbra Lech 
Kaczynski ja tema abikaasa Maria Kaczynskaga 
hüvasti jätta,” ütles president Ilves. 

Euroopat tabanud lennukriisi tõttu ei saanud 
Ilves pühapäeval osaleda Poola presidendipaari 
matusetseremoonial, sest lennu tühistamise tõttu 
alustas samal hommikul Istanbulist koduteed au-
toga ja jõudis esmaspäeva hilisõhul Krakowisse. 

Eesti riigipea ja Evelin Ilves asetasid pärja Kra-
kowi Waweli lossi katedraali krüptis kell 8.56 
hommikul. Just täpselt samal ajal 10 päeva tagasi, 
hukkusid Poola presidendipaar ja veel 94 inimest 
lennuõnnetuses Smolenski lähedal. 

Ligi 3500-kilomeetrise kodutee Istanbulist Tal-
linnasse lõpetab president Ilves kolmapäeva pä-
rastlõunal. Presidendi pressiesindaja Toomas Sil-
dam ütles BNS-ile, et Ilves jätkab koduteed maad 
mööda.

BNS, 20.04

Eesti sõlmis NATO-ga 
küberkaitsealase leppe

Eesti ja NATO esindajad sõlmisid reedel küberkait-
sealase vastastikuse mõistmise memorandumi. 

Allkirjastatud memorandum annab kaitseminis-
teeriumi teatel raamistiku edasisele Eesti ja NATO 
vahelisele infovahetusele ja konsultatsioonidele 
küberkaitse valdkonnas. Samuti käsitleb memo-
randum NATO küberkaitsealase toetuse osuta-
mist Eestile võimalikus kriisiolukorras. 

Memorandumi NATO-poolseks allkirjastajaks 
oli NATO asepeasekretär Claudio Bisogniero, Eesti 
poolt allkirjastasid leppe teabeameti peadirektor 
Tarmo Türkson ning riigi infosüsteemide aren-
duskeskuse direktor Epp Joab. 

Kolm aastat tagasi Eesti vastu suunatud küber-
rünnakud olid ajendiks, mis muutsid NATO aru-
saamist küberohtudest kui üleilmset julgeolekut 
mõjutavatest teguritest. 

NATO on töötanud välja küberkaitse poliitika, 
mille alusel pakub allianss liikmesriikidele tuge 
küberohtude ennetamisel ja intsidentide ohja-
misel. NATO ja liikmesriikide vahel sõlmitavad ka-
hepoolsed lepped täpsustavad küberkaitsealast 
koostööd ning loovad sellele selgepiirilise aluse. 

BNS, 23.04

Välisminister Paet: välisministeerium 
peab oluliseks tuge ettevõtjatele

Tänasel kohtumisel Eesti Suurettevõtjate As-
sotsiatsiooni liikmetega tutvustas välisminister 
Urmas Paet välisministeeriumi võimalusi Eesti 
ettevõtjate tegevuse toetamiseks. Paet märkis, 
et eesootav Eesti liitumine Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooniga OECD on positiivne 
Eesti mainele ja aitab kaasa investeerimiskesk-
konna tutvustamisele. 

Välisminister Paeti sõnul on Eesti majandusdip-
lomaadid aktiivsed ettevõtetega suhtlemisel ning 
ka ettevõtjad on järjest aktiivsemalt välisminis-
teeriumis endale partneri leidnud. „Majanduskriis 
mõjutas oluliselt Eesti eksporti. 2009 vähenes 
eksport kõigile peamistele eksportturgudele vee-
randi võrra, see sunnib järjest rohkem vaatama 
kaugemale kui Euroopa Liidu ja lähinaabrite turg,“ 
rääkis Paet. „Välisministeeriumi poolt püüame 
olla paindlikud ja esindada Eesti ettevõtjate hu-
visid seal, kus see on oluline. Aprilli lõpus avame 
konsulaadi Šanghais, suvel alustab tööd saadik 
Kairos ja lisanduvad majandusdiplomaadid Kiievi 
ja Tokyo saatkondades,“ loetles minister välismi-
nisteeriumi lähiaja tegevusi.

Paet tutvustas ettevõtjatele ka välisministeeriu-
mi tööd ettevõtlussuhete kindlustamisel. „Eesti 
seisab hea vabakaubanduslepingute sõlmimise 
toetamisel Euroopa Liidu ja kolmandate riikide 
vahel,“ toonitas ta. „Praegu on Euroopa Parla-
mendis heakskiitmisel ja tuleb sügisel Riigikokku 
ratifitseerimisele EL-Lõuna-Korea vabakauban-
dusleping, et luua ELi, sealhulgas Eesti ettevõt-
jatele soodsad ja stabiilsed tingimused. Praegu 
arutatakse uusi võimalikke lepinguid näiteks Jaa-
pani, Singapuri ja Pärsia lahe riikidega,“ ütles Ees-
ti välisminister ettevõtjatele. 

Välisminister Paet toonitas ka välisministeeriumi 
tihedat koostööd ettevõtlusorganisatsioonidega. 

Välisministeeriumi pressitalitus
19. aprill 2010

Suri muusik Heldur Jõgioja
Tartu Maarjamõisa kliinikumi südamekliinikus 

suri ööl vastu neljapäeva 73-aastasena muusik ja 
helilooja Heldur Jõgioja, teatas Postimehe võrgu-
väljaanne. 

Jõgioja lõi 300 laulu ja tuhat lauluteksti. Ta oli 
ansambli Suveniir üks liidreid. 

Heldur Jõgioja sündis 21. septembril 1936. 
BNS, 22.04

Välisminister Paet ja Austraalia 
välisminister Smith arutasid 
kahe riigi sotsiaalkindlustu-
sleppe sõlmimist

Välisminister Urmas Paet arutas täna varahom-
mikul Tallinnas toimunud kohtumisel Austraalia 
välisministri Stephen Smithiga Eesti ja Austraa-
lia koostööd kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas, või-
malusi tihendada majanduskontakte ja panusta-
mist Afganistani ülesehitusse.

Välisminister Paet toonitas, et Austraalias elab 
suuruselt viies eestlaste kogukond peale Kanadat, 
Rootsit, Ameerika Ühendriike ja Soomet. „Viimas-
tel aastatel on Austraalias töö- ja puhkeviisaga 
töötanud arvestatav hulk noori Eesti inimesi. Kok-
ku on Austraalias ligi 9000 eestlast,” ütles Paet. 
„Et aidata meie kodanikke Austraalias ning lahen-
dada sotsiaal- ja tervishoiukindlustusega seotud 
küsimused, jätkame Austraaliaga aktiivselt läbi-
rääkimisi kahepoolse sotsiaalkindlustuslepingu 
sõlmimiseks,” sõnas Paet. 

Paet rääkis Austraalia kolleegile ka Eesti soo-
vist tihendada suhtlust Austraalia ja Eesti ette-
võtjate vahel. „Eesti liitumine Majanduskoostöö 
ja Arengu Organsiatsiooni OECD ja euroalaga 
teeb Eestisse investeerimise kindlasti atraktiiv-
semaks,” märkis Paet.

Nii Eesti kui Austraalia panustavad Afganista-
nis sõjalisse tegevusse ja ülesehitustöösse. Paet 
toonitas, et Austraalia on suurim NATOsse mitte 
kuuluv Afganistani rahvusvahelistesse julgeole-
kuabijõududesse panustaja. „Eesti jaoks on väär-
tuslik kogemustevahetus ja koostöö  Austraaliaga 
Afganistani lõunaosas,” ütles Paet. „Kui Eesti te-
gutseb Helmandi piirkonnas, siis Austraalia lisaks 
Helmandile ka Oruzgani provintsis ja Kandaharis,” 
märkis Paet.

Paet ja Smith rääkisid ka koostöövõimalustest 
järgmisel aastal, kui Tallinn on Euroopa kultuu-
ripealinn. „Kutsume Austraaliat osalema kultuu-
ripealinna projektis Austraalia traditsioonilise 
kunsti näitusega, mida praegu on võimalik näha 
Kölnis Ludwigi muuseumis,” ütles Paet. 

Välisministeeriumi pressitalitus
23. aprill 2010

Jüriöö pargis tähistatakse 
ülestõusu aastapäeva

Reedel möödub Jüriöö ülestõusu algusest 667 
aastat, seda ajaloolist sündmust tähistatakse 
traditsioonilise piduliku koosviibimise ning lõk-
kesüütamisega Tallinnas Jüriöö pargis. 

Jüriöö ülestõusu mälestuseks süüdatakse Jüriöö 
pargis lõke Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus 
keskpäeval läidetud ja Tallinna toodud tulest. Tal-
linnas annab Raekoja platsil tõrviku ratsameeste-
le üle linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.. Kell 
20.00 jõuab tuletungal ratsanike saatel Jüriöö 
parki, kus süüdatakse lõke. 

BNS, 23.04
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1. Millal ja miks tekkis Sul 
huvi Austraalia külastamise 
vastu?

Huvi Austraalia vastu oli mul 
juba varases nooruses. Põhjus-
eks arvan ma olevat tema kau-
guse ja eraldatuse. Et umbes 
nagu Eesti saared. Igaüks sinna 
käppima ei saa ja ei aja küüne-
viha sisse. See pole muidugi 
mingi armastuse põhjus. Siis 
ütles veel üks kui teine tüdruk, 
et tema unistuste maa on Aust-
raalia. Oi, vaata, kui ühtemoodi 
unistused meil on! Ja ikkagi ei 
ole see mingi armastuse algus. 
Ega põhjus. Aga armastusel ei 
olegi põhjust. Kui tunned ja 
tead, mida armastad, siis on 
selge. Aga kui igatsed kuud, mis 
särab läbi öö, siis seda ei saa 
põhjendada. Nii et ma ei oskagi 
täpset vastust anda.

2. Etendusi oli 4: 
Melbourne’is, Sydneys, 
Thirlmere’s ja Brisbane’is. 
Kuidas kirjeldaksid kodust ja 
kuidas väljaspool Eestit asu-
vat publikut? Kas arvad oma 
sõnumit kohale jõudvat?

Kui peaksin võrdlema Eesti 
ja Austraalia kontsertide publi-
kut, tuleb alustada nende arvu-
kusest. Kui palju on neid saali 
kogunenud. Minu repertuaari 
valdav osa on huumor, nali, mil-
le peale kas naerdakse, kui see 
ajab naerma, või vaikitakse, kui 
see ei ole naljakas. Ja siis on kõi-
gil piinlik. Just nagu igapäeva-
ses elus seda ette tuleb. Ja siin 
pole mingit erinevust. Saalis is-
tuvat kümmet inimest kell seit-
se õhtul ei aja naerma ei Charly 
Chaplin, Benny Hill ega Rowan 
Atkinson. Inimestel on lihtsalt 
ebamugav. Meie õnneks oli igal 
pool Austraalias saalis inimesi 
üle kriitilise piiri ja nad olid hea-
tahtlikud, rõõmsameelsed ja 
julged reageerima. Otsida eri-
nevust koduse  ja kauge Aust-
raalia publiku vahel on laias 
laastus võimatu. Hoopiski saab 
määravaks, kas nad on akadee-
mikud, autojuhid, abitöölised 

või asotsiaalid. Mängu tuleb 
seegi, kas on laupäeva või es-
maspäeva õhtu. Eestis märkan 
ma vahet ka selles, kas vaata-
jad on omavahel tuttavad ‒ üks 
kollektiiv. Siis on nad märksa 
elavamad. Austraalia eestlased 
on kaua elavast esitusest eemal 
olnud ja on seepärast väga oo-
tusärevad ja  tähelepanelikud. 
Ja intelligentsed. Leiavad üles 
ka peidetud alltekstid, reagee-
rivad elurõõmsalt ja häälekalt. 
Sellega loovad nad saali õige 
õhkkonna ja tõmbavad kaasa 
ka tagasihoidlikuma osa publi-
kust.

3. Mida arvad, kas oled Aust- 
raalias elavale eestlasele 
tuntud rohkem kui estraadi- 
näitleja, draamanäitleja 
või telefilmistaar seriaalist 
„Õnne 13“?

Siin ei saa ma küll kellegi eest 
rääkida. Vahest ainult nii pal-

ju, et draamanäitlejana mind 
Austraalias paljud tõesti näinud 
ei ole. Estraadinäitljejana on 
nüüdseks ehk pisut  kujutluspilti 
juba olemas. Aga telefilmis ole-
me kohtunud ja loodan, et koh-
tume veel. Mingi telefilmistaar 
ma nüüd kohe kindlasti ei ole. 
Felix Vissi kui endist kommunis-
ti meeldib mulle mängida küll, 
sest negatiivsed kangelased on 
üldse näitlejate lemmikud. Neis 
on rohkem värve ja nüansse. 
Igatahes rohkem kui helesinis-
tes positiivsetes tegelastes.

4. Eesti Vabariigi Kultuurimi- 
nisteerium on kuulutanud 
2010. aasta nn „lugemisaas-
taks“ ja kutsub üles kor-
raldama ettelugemispäevi 
kogu Eestis, samuti väljas-
pool Eestit. Oled armas-
tatud-tuntud raadiohääl. 
Mida soovitad ettelugemi-
seks Austraalias?

Kultuuriklubi usutlus ehk kaheksa küsimust Tõnu Aavale

Tõnu Aav ja Rein Aedma QLD ja NSW piiril. Foto: Heidi Aedma

Ettelugemispäevad meenu-
tavad mulle nõukogude vene 
ajalehe „Iskra“ ette lugemist 
revolutsioonijärgsel Venemaal, 
kui kirjaoskamatus oli üldlevin-
ud. Veel on üks kehv mälestus 
Vilde 150-ndast sünnipäevast, 
kui Endrik Kerge ja Mahtra 
vallavalitsus viisid ellu „Maht-
ra sõja“ ettelugemise kaanest 
kaaneni seitsmekümne esineja 
osavõtul kella seitmest õhtul 
kuni järgmise päeva kella viie-
ni...ühtejutti(!). Asi algas kenasti 
ja pidulikult. Lugesid Riigikogu 
liikmed, kultuuriminister ning 
kirjanikud. Öösel kell 4 tukkus 
tribüünil üks vanamees ja mina 
lugesin. Et end mitte täiesti 
idioodina tunda, kujutlesin, et 
loen Mahtra meeste vaimude-
le, kes siinsamas põllul surnuks 
peksti... Ettelugemise idee võe-
ti Rakverest, kus „Kalevipoeg“ 
samal moel ette kanti. Ju see 

siis on kultuurisündmus. Aga 
ettelugemiseks kõlbab kõik, 
mis kõlbab vaikselt omaette lu-
geda. Raamatud on kuldaväärt 
kaaslased siin elus. Lugege ette 
„Minu pere ja muud loomad“.

5. Missugune on Sinu suhe 
luulesse ja luule esita-
misesse?

Mulle meeldib luule, kui seda 
vaikselt omaette lugeda. Et 
seda valjult teha, nii et kuula-
jatelegi naudingut pakkuda, 
selleks tuleb ropult vaeva näha. 
Ma mõtlen juhul, kui looja pole 
seda andi ohtrasti hälli kaasa 
pannud või neli aastat karmi 
koolitust läbi tehtud. Aga see 
töö kannab vilja, kui luule enda-
le meeldib ja rütm ning riim, kui 
see olemas on, hinges helisema 
hakkab. Kui hakkab, siis jõuab 
ka kuulajani.

6. Sydneys on 8 aastat algul 
Sydney Eesti Seenioride 
Koondise ja hiljem Kultuu- 
riklubi egiidi all tegutsenud 
isetegevuslik luuleteater 
„Muusajüngrid“. Oled Sa 
sellest midagi kuulnud?

Kahjuks ei ole ma teie luule-
klubist kuulnud. Aga mul on nii 
kerge ja hea meel uskuda, et 
see on üks väärt asi. See toob 
tegijatele endile palju rõõmu, 
sest temaga kaasneb kohustus 
hästi teha, vaeva näha ja teiste-
le rõõmu pakkuda. Ja see rõõm 
on suurem, kui hommikune lin-
nulaul, milles sinu enda panust 
ei ole.

7. Käivad jutud, et kandi-
deerid Oskar Lutsu  huumori- 
preemiale. Kas kommen-
teeriksid lähemalt?

Huumoripreemiale ma ei kan-
dideerinid. Sinna ei kandideeri-
tagi. Lihtsalt ühel päeval helis-
tatakse sulle koju ja öeldakse, 
et žürii pidas suure vaidluse ja 
otsustas selle sulle anda. Mulle 
sattus ta kahekümne teisena. 
Auhind antakse välja kirjanike-
le, sest Oskar Luts oli ikkagi kir-
janik. Ja seda suurem au oli see 
rahapatakas ja kingituste kuhi 
saada näitlejana. Tore oli pidut-
seda, akna all voolamas Paunve-
re jõgi ja kurgust alla voolamas 
apteekri „Punsli õli“. Koolimaja 
ümbrus oli vaikne. Palamuse on 
ikka tõesti Paunvere.

8. Kas jäid oma Austraalia-
reisiga rahule ja kas on tek-
kinud soov uuesti seda maad 
külastada?

Austraalia-reisiga jäin mui-
dugi ülimalt rahule, kuigi see 
maksis mulle John Gabriel Bork-
manni osa Ibseni samanimeli-
ses näidendis ja teatrijuhtidele 
mulje, et mulle on Austraalia 
tähtsam kui teater. Aga Austraa-
liasse tuleksin kindlasti tagasi. 

Usutlesid Heidi ja Rein Aedma
Gold Coastis, märtsis 2010

Sõrve Sõprade aasta peakoosolekul,
28.märtsil 2010 a., valiti juhatusse:
Esimees:  Lembit Suur
Abiesimees:  Maie Pikkat
Kirjatoimetaja:  Kaili Lehtsalu
Laekur:  Aino Matwisyk
Protokolija:  Marissa Pikkat
Laagrijuhtkonnaga vahendajad:  Toni Lehtsalu ja Kati Koreneff
Täiskasvanutega vahendaja:  Neil Warner
Meedia:  Indrek Tults
Revisioni Komisjon:  Alar Lehtsalu ja Peeter Muttik

Sydney Estonian Parents’ and Friends’  
Association ‘Sõrve Sõbrad’

TRIVIA NIGHT
A Sõrve Sõbrad fundraising event supporting 
Sõrve - Estonian Children’s Summer Camp

Saturday 15th May 2010 6:30pm 
first question at 7pm 

‘Eesti Maja’ 
141 Campbell Street, Surry Hills
Snack food and soft drinks available

$10 per person
Tables of 8

RSVP by Monday 10th May 2010 
Email - sorve.uritused@hotmail.com

Kati - 0414 451554 or Toni - 0421 417719
Games, raffles & lots of fun for the whole 

Meie Kodu vanemaid numbreid on võimalik lugeda ka internetis 
Vaata veebilehelt http://www.eesti.org.au/estonian-news-meie-kodu/
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Sydney Eesti Selts “Eesti Kodu Linda” kutsub

EMADEPÄEVA KONTSERDILE ”KÜLAELU”

Laupäeval 8. mail, kell 14.00  
Sydney Eesti Majas

“In Harmony” kontserdi kavaga esinevad  
“Lõke“ koos “Virmaliste“ rahvatantsuga

Kontserdile järgneb kohvilaud
Sissepääs tasuta

„Miks Sa meile oma Austraalia 
filme ei näita?“ küsis minult Tal-
linn Teadlaste Maja direktriss pr 
Sirje Arro.  Aga tõepoolest: miks 
ka mitte!!!

Ja nii sündiski: 14. aprillil al-
gusega kell 17.15 algas Tallinna 
Ülikooli kohvikus „STRIX“ minu 
kahe viimase Austraalia reisi 
filmide õhtu. Palusin kohale ka 
inimesed, kes äsja olid sealt-
maalt tulnud: klassiõde Mare 
koos abikaasa Raivo Ebrasega, 
Tallinna Ülikooli õppejõud Ai-
var Jürgenson ning  näitleja 
Tõnu Aav. Oktoobrikuus laulab 
Austraalias eestlastele meie le-
gendaarne Uno Loop.

Õhtu avas eesti kauaaegne 
poliitik pr Valve Kirsipuu, kes 
rääkis oma ammusest reisist 
maakera kuklapoolele. Sellele 

ÕHTU AUSTRAALIAGA

järgnes minu esimese reisi film 
aastast 2006. Selle filmi muusi-
ka ja laulusõnad on kirjutatud  
Austraalias ansambli „Suveniir“ 
juhi Heldur Jõgioja poolt. Nii 
mõnigi publikust tundis filmis 
ära tuttavad kohad, kaunid 
meloodiad ja inimesed. Koha-
ti tundus, et me kõik tunneme 
üksteist. 

Teine etteaste andis fotode 
näol ülevaate minu teisest, 2009 
aasta reisist. Sealt jäi aga suhu 
mõru mekk: eestlasi on viimasel 
ajal Austraaliasse reisinud väga 
palju. Kes turistina, kes tööle, 
kes niisama huvireisile. 

Oma viimasel reisil kogesin 
inimeste juttude põhjal, et mit-
te kõik, kes Maarjamaalt kukla-
poolele reisivad, ei õigusta seda 
usaldust, mida neile pakutakse. 

Ja see ongi see tõrvatilk mee-
potis, mis võib ära rikkuda kogu 
ettevõtmise, mis siiani ilusasti 
töötas.

Iga inimene, kes reisib, peab 
endale aru andma, miks ta sin-
na läheb ja kuidas edaspidi oma 
elu rajab.  Küll aga tekitab häbi 
ja piinlikkust see, kui külalis-
lahkust kuritarvitatakse ja oma 
eluga toime ei tulda. 

Kogu õhtu kulges meeldivas 
õdusas meeleolus. Nii mõnigi 
avaldas soovi kunagi Austraa- 
lias ära käia.  

Lõpetaks oma mõtteavalduse  
sõnadega: head inimesed, reisi-
ge nii, et teist häbiplekki maha 
ei jääks ja teid ikka hea sõnaga 
meenutataks.

Mati Viiul
Tallinn, 17. aprill 2010

Mati Viiul jagab Austraalia muljeid. Fotol keskel Uno Loop, Tõnu Aav, Valve Kirsipuu.   Foto: erakogu

Kolm Eesti noort seljakoti-
reisijat pöördusid koos teistest 
riikidest pärit kaaslastega Aust-
raalia kohaliku ajalehe poole 
kaebusega, et neid koheldi 
Bundabergi tomatikasvanduses 
näruselt. 

Noored väitsid ajalehele 
News Mail, et nad pidi maksma 
majutuse eest ette rohkem kui 
nad tomatite korjamisega tee-
nisid. Neile tasuti neile tomatite 
korjamise eest vähem kui lu-
batud, nende järelvaatajad aga 
karjusid pidevalt ja keeldusid 
andmast joogivett. 

Eestlased Silver Raudsepp, 
Reily Tammepärg ja Rein Vahur 
pandi ööbima tuppa, kuhu pidi 
mahtuma kokku 16 inimest. 
Üks nädal majutust maksis 161 
Austraalia dollarit, ehk ligi 1700 
krooni. Transpordi eest toma-
tipõllule küsisid Bundabergi 
farmi juhid lisaks 42 dollarit ehk 
umbes 440 krooni.

Tööle palkas neid keegi 

“Max”, kes oma perekonnanime 
ei öelnud. 

Rein Vahur ütles lehele, et 
tundis end hotellis elades ja 
tomatikasvanduses töötades 
nagu ori.

“Nad ütlesid, et garanteeri-
vad vähemalt kolme päeva jagu 
tööd, kuid vahel jätkus seda ai-
nult kaheks tunniks.” 

Selle tulemusena on noored 
seiklejad nüüd rahaliselt hulle-
mas seisus kui enne farmis töö-
tamist. 

“Oma palka ei saanud me ku-
nagi õigesti. Raha eest tuli alati 
võidelda,” ütles Vahur. 

Tema kaaslane Silver Raud- 
sepp lisas, et järelvaatajad äh-
vardasid korjajaid pidevalt. 

“Meie peale karjutakse terve 
päev, nagu oleksime mingid 
loomad,” väitis Raudsepp. “Nad 
kisavad pidevalt “tööta kiire-
mini”, “korja rohkem”, “kasuta 
kahte kätt”. Nad ähvardavad, 
et vallandavad meid, kui me ei 

kiirusta.”
Raudsepa sõnul vallandati 

viis seljakotireisijat selle eest, 
et nad oma töödejuhatajalt viis 
tundi järjest vett kerjasid. 

Farmi omanik eitas, et noor-
tele korjajatele on liiga tehtud. 
Eesti korjajad põllule palganud 
“Max” sõnas, et pidev karjumi-
ne on korjajate tööle panemi-
seks vajalik. “Neile tuleb öelda, 
mida on vaja teha.”

Bundabergi farmi omaniku SP 
Exportsi üldjuht Andrew Philip 
kinnitas, et nad uurivad süüdis-
tusi põhjalikult.

Eesti Ekspress, 10.03

Eesti tomatikorjajad Austraalias: meid koheldi nagu orje!

Tartus alustab tööd võimas kobararvuti
Teisipäeval alustab Eesti hariduse ja teaduse andmesidevõrgu EE-

Net kontoris tööd kobararvuti, mis on avatud kõigile Eesti teadus- 
ja arendusasutustele. 

Kobararvutiks nimetatakse suurt hulka kokkuühendatud arvu-
teid, mida saab kasutada ühe superarvutina. EENet hankis haridus- 
ja teadusministeeriumi teatel Eesti teadlaste arvutusülesannete 
lahendamiseks kobararvuti, milles on 50 nelja tuumaga protsesso-
rit, 32 videoprotsessorit, igaüks 240 tuumaga, ja terve kobaarvuti 
peale kokku ligi 60TB kõvakettaruumi. Uus kobararvuti võimaldab 
teostada ühe sekundi jooksul arvutusi, mis tavalise lauaarvuti peal 
võtaks aega 130 minutit. 

Kobararvuti on ühendatud EENeti magistraalvõrku 10 Gbps kiiru-
sega. Kõik seadmed on varustatud katkematu toitepingega. Juht- 
arvuti ja võrguseadmete jaoks tagab pikemate voolukatkestuse 
korral vajaliku toite diiselgeneraator. 

EENetis valminud uus kobararvuti on avatud kõigile Eesti teadus- 
ja arendusasutustele, aga tulevikus vajadusel ka haridus- ja kultuu-
riasutustele. 

Kobararvuti lülitab teisipäeval sisse haridus- ja teadusminister 
Tõnis Lukas. 

BNS, 20.04

Kirjandusmuuseum hakkab raamatuid  
digitaliseerima

Eesti Kirjandusmuuseum plaanib Euroopa Liidu struktuuritoetus-
te abil viia läbi projekti haruldaste raamatute ja käsikirjade digitali-
seerimiseks, et hiljejm oleks neid materjale võimalik veebikeskkon-
nas vaadata. 

Projekti lõppedes saab kahe aasta pärast elektroonilisi kanaleid 
kaudu ligipääsetavaks kokku 240.000 lehekülge eesti kultuuri sei- 
sukohalt olulisi trükiseid ja arhiivimaterjale nii kirjandusmuuseumi 
arhiivraamatukogust, Eesti Rahvaluule Arhiivist kui kultuurilooli-
sest arhiivist, teatas projekti juht Kadri Tüür.

Skaneeritavate trükiste valiku aluseks on 2005. aastal erinevate 
mäluasutuste koostöös valminud nimekiri “Eesti trükise Punane 
Raamat 1535-1850” ja tänavu koostatav “Eesti trükise Punane Raa-
mat 1851-1917”. Projekti raames skaneeritakse ka mitmeid teistes 
eesti raamatukogudes leiduvaid haruldaste trükiste ainueksempla-
re. 

Töö teostavad riigihanke võitnud Tartu ülikooli, rahvusraama-
tukogu ja OÜ Mandragora digiteerijad ning konservaatorid. 

Digiteeritud trükised arhiveeritakse digitaalarhiivis DIGAR ning 
tehakse kasutajatele kättesaadavaks elektronkataloogi ESTER kau-
du. Skaneeritud käsikirju säilitatakse selleks otstarbeks loodavas 
failirepositooriumis, millele luuakse oma kasutajaliides. Repositoo-
riumi seadmed tarnib Infosüsteemide OÜ ning tarkvara selle kasu-
tamiseks valmib koostöös AS-iga Piksel. 

BNS, 19.04

Tellige MEIE KODU    02 9212 2113
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Mõned eestlased, kes oma 
kuuluvuse tõttu välis- või kodu- 
eestlaste hulka on kogenud 
diskrimineerimist, ei luba üldse 
eristada eesti rahvusest inimesi, 
vaid väidavad üsna ägedalt, et 
„oleme kõik samasugused eest-
lased, vaatamata elukohale.“ 
Sellise väitega kaldub problee-
mist kõrvale, kuna me igapäe- 
vaselt ja praktilistel kaalutlus-
tel liigitame nii inimgruppe kui 
kõiki teisi nähtusi. Kasutame 
ju mõisteid nagu: lapsed ja va-
nurid, pärnakad ja tallinlased, 
koerad ja kassid.  Miks siis ei 
võiks vajaduse korral teha vahet 
nende kaasmaalaste vahel kes 
elavad Eestis ja mujal? Muidugi 
võib. Aga teineteise puuduste ja 
probleemide võimendamisest 
tunnevad rõõmu vaid eestlas-
te lõhestajad ja vaenlased ‒ ja 
neid teatavasti leidub. 

Kes on väliseestlane?
Kas iga eestlane, kes elab väl-

jaspool Eestit, on väliseestlane? 
Kas väliseestlased moodustavad 
selgelt piiritletud grupi? Ainus 
asi, mis neid Eesti eestlastest 
eristab on see, et nende kodu 
asub juba aastaid väljaspool 
Eesti piire. Muus osas on välis- 
eestlastel sama palju sarnasusi 
ja erinevusi kui teistel inimestel. 
Ei ole nad paremad ega halve-
mad ja ega need piirid kodu- ja 
väliseestlaste vahel pole alati 
väga selged. Mitmed eestlased 
elavadki osa aastast Eestis ja 
teine osa mujal, nii kuidas nen- 
de tööd, huvid ja võimalused 

lubavad.
On üldse raske selgitada, kes 

on eestlane ja kes ei ole. Välis-
maal on suhteliselt palju rah-
vuslikult teadlikke ja aktiivseid 
eestlasi, aga on ka tuhandeid 
pool-, veerand- ja kaheksandik-
eestlasi, kellel on mingid eesti 
juured, aga kes on oma uue 
asukohamaa rahvasse ja kultuu-
ri assimileerunud ja võib-olla ei 
teagi ega hooli kuigi palju oma 
päritolust. On ka puht-etnilisi 
eestlasi, kes sihikindlalt püüa-
vad ümber rahvustuda. Kuidas 
neid arvestada? Võiks ka küsida, 
kuidas liigitada välismaal ela-
vaid Eesti kodakondsust oma-
vaid muulasi, aga see arutelu 
jäägu teiseks korraks.

Kord saavutati ühel konve-
rentsil üldine üksmeel selles, 
et eestlaseks võiks pidada seda 
inimest, kes ise peab ennast 
eestlaseks ja keda ka enamik 
tema kogukonnast tunnistab 
eestlaseks. Sama definitsioon 
võiks kehtida väliseestlaste 
kohta. Nii oleneb kuuluvus tea- 
tud rahvusse pigem inimese 
soovist, keelest ja kultuurist kui 
tema nimest, esivanematest või 
kodakondsusest. 

Suhtumine väljarändaja-
tesse ja pagulastesse

Kodumaa on püha. Kirjandu-
ses, kunstis ja rahvateadvuses 
ülistatud armsa kodumaa ma-
hajätmine, ükskõik mis põh-
justel, on mitmetele inimestele 
arusaamatu ja võrreldav ko-

dumaa reetmisega. Eriti tau-
nitavaks peetakse kodumaalt 
lahkumist rasketel aegadel, kui 
seal eriti oleks vaja töökäsi või 
kaitsjaid, olgu see lahkumine 
aset leidnud vene keisrite valit-
susaja või viimase maailmasõja 
ajal. Mahajääjad on tihti pet-
tunud ja tunnevad süütunnet, 
mis sageli moondub lahkujate 
hukkamõistmiseks. Väljarännet 
on vahel isegi peetud „rahvus-
likuks haiguseks“, mille ravi-
miseks on kodumaal levitatud 
hirmulugusid lahkujate rumalu-
sest, raskustest ja ebaõnnestu-
mistest. 

Et õigustada oma enda koha-
lejäämist, halvustasid mitmed 
allesjäänud inimesed neid, kes 
lahkusid. Väljarändajad tehti 
patuoinasteks ja süüdlasteks 
paljude negatiivsete nähete 
eest ühiskonnas. Sama takti-
kat ja argumentatsiooni, riikli-
ku propaganda võimendusel, 
kasutasid nõukogude võimud 
sõjaaegsete pagulaste laimami-
seks, mispärast isegi tänapäeval 
on Eestis nõukoguliku maailma-
vaate pooldajate hulgas tunda 
vaenulikku suhtumist väliseest-
laste vastu. Õnneks on positiiv-
ne suhtumine palju tavalisem.

Esimesed väljarändajad
Eestlased on siirdunud välis-

maale suuremal arvul juba ala-
tes 19. sajandist, kui tuhanded 
vaesed talupojad läksid Vene-
maale ja Ukrainasse, hiljem ka 
Põhja-Ameerikasse, et leida uut 
maad ja paremat elu kui vaeses 
keisriaegses Eestis. Eesti kogu-
kondi ja seltse loodi ka Hiinas, 
Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas. 
Nende esimeste väljarändajate 
järeltulijad on tänaseks pea- 
aegu kõik assimileerunud ja 
oma eesti keele kaotanud. Selle 
tulemusena tutvustavad ennast 
näiteks Kanada Alberta osariigis 
paiknevad eestlaste järeltulijad 
järgnevalt: „We are proud to be 
Canadians of Estonian origin!“ 
(Oleme uhked eesti päritoluga 
kanadalased!)

Ka endistes eestlaste asun-
dustes Venemaal, Ukrainas ja 
Kasahstanis  leiab täna vaid 
väheseid eesti keelt säilitanud 
inimesi.

Sõjaaegsed pagulased
Teine suur inimeste lahkumi-

ne Eestist toimus seoses teise 
maailmasõjaga, kui kümneid 
tuhandeid eestlasi evakueeriti 
ja küüditati ning mobiliseeriti 
saksa ja vene võõrvägedesse ja 
viidi võõrale maale. Umbes 3000 
noormeest pääsesid Soome, et 
seal vabatahtlikena võidelda 
pealetungiva punaarmee vastu. 
Septembris 1944 põgenes um-
bes 70 000 inimest igast ühis-
konnakihist nõukogude terrori 
eest läände, peamiselt Rootsi ja 
Saksamaale ja sealt hiljem edasi 
ülemeremaadesse.

Oma kultuuri ja ühiste huvide 
kaitseks lõid eestlased mitmes 
lääneriigis suurel arvul seltse 
ja organisatsioone. Tavalised 

olid koolid, koorid, teatrid, rah-
vatantsurühmad, kirjastused, 
spordiseltsid, kogudused, aka-
deemilised, teaduslikud ja polii-
tilised organisatsioonid, vanu-
ritele vanadekodud ja noortele 
skautlus ja suvekodud. Osteti 
mitmes kohas ühisüritusteks ja 
kooskäimiseks Eesti Majad ja va-
baõhupiirkonnad. Aastal 1958 
oli vaid Rootsis registreeritud 
üle 730 eesti organisatsiooni. 
Tänapäeval on väliseesti orga-
nisatsioone terves maailmas 
ligi 600.

Väljaränne peale taas- 
iseseisvumist

Kolmas suur väljaränne Ees-
tist on toimunud peale taasise-
seisvumist 1991, kui kümned 
tuhanded, eriti noored ettevõt-
likud naised, on läinud välis-
maale õppima ning õnne ja ta-
suvamat tööd otsima. Peamine 
sihtmaa on olnud Soome, kuhu 
on läinud üle 30 000 eestlase. 
Suured hulgad on läinud ka 
Rootsi, Saksamaale, Belgiasse, 
Iirimaale, Hispaaniasse, USA-
sse, Kanadasse ja Austraaliasse.

Väliseestlaste vabadus-
võitlus

Kuigi sõjaaegsete pagulaste 
poolt loodud organisatsiooni-
des tegeleti erinevate huvi- 
aladega ja tihti vaieldi ja isegi 
tülitseti omavahel, siis oli kõiki 
ühendavaks sihiks, et kõikvõi-
malikel seaduslikel viisidel või-
delda Eesti vabaduse eest. See 
tähendas, et esineti lugematute 
kõnede, artiklite, pöördumiste, 
demonstratsioonide ja kultuuri- 
ürituste kaudu vaba maailma 
avalikkusele ja juhtidele, et tut-
vustada Eesti olemasolu ja et 
nõuda Nõukogude Liidu oku-
patsiooni lõpetamist Eestis. 

See informatsiooni- ja lobi-
tegevus muutus eriti mõjukaks 
siis, kui seda hakkasid teostama 
pagulaste teisest põlvkonnast 
võrsunud hea kohaliku keele ja 
vajaliku tutvusringkonnaga ha-
ritlased.

Selleks, et poliitilist ja kultuu-
rilist tegevust paremini koordi-
neerida, loodi suurema eestlas-
te arvuga riikides (USA, Kanada, 
Rootsi, Inglismaa, Saksamaa, 
Austraalia jt) keskorganisatsi-
oonid, mis omakorda ühinesid 
Ülemaailmse Eesti Kesknõuko-
gu (ÜEKN) tiiva alla. Loodi ka 
mitmed organisatsioonid koos-
tööks teiste okupeeritud Kesk- 
ja Idaeuroopa riikide esindaja-
tega läänes. 

Väliseestlaste arvukus
Küsitakse tihti, kui palju eest-

lasi tänapäeval elab välismaal. 
Selle peale vastavad mõned 
teadlased 120 000, teised 170 
000. Kuna mitte keegi pole 
suutnud kõiki väljarändajaid 
registreerida, siis räägime hin-
nangutest. Minu hinnangul elab 
eesti juurtega inimesi väljas-
pool Eestit vähemalt 200 000. 
Ainult viimastel aastakümnetel 
on Eestist lahkunud umbes 40 

000 inimest ja aastate jooksul ka 
väliseestlased paljunevad. 

Tooksin ühe näite. Minu va-
nemad saabusid Rootsi 1944 
koos üheaastase lapsega. Täna 
on neil 25 järeltulijat, kes rah-
vuselt on vähemalt 50 protsen-
ti eestlased. Sarnaseid näiteid 
on lugematuid. Kui vaid iga 
kolmas Eestist pärit abielupaar 
oleks sama viljakas, siis oleks 
täna ainult Rootsis ligi 100 000 
eesti juurtega inimest ‒ ja sel-
line arvestus polegi väga eba- 
realistlik.

Edukus töö ja hariduse 
kaudu

Kuidas on eestlased hakkama 
saanud välismaal? Üldine arva-
mus on, et hästi. On muidugi nii, 
et parema meelega räägitakse 
edukatest kaasmaalastest ja et 
teised vaikitakse maha. Siiski 
võib muretult väita, et paljud 
väliseestlased aastakümnete 
visa töö ja hea hariduse kaudu 
saavutasid edu ja erakordselt 
hea maine oma asukohariikides. 
See kehtis nii idas kui läänes.

Nii väljarändajad kui poliiti-
lised põgenikud pidid võõral 
maal alustama uut elu tihti alus-
tades nullist, tühjade kätega. 
Pingutati keskmisest enam, et 
endale luua hea kodu ja et oma 
lastele võimaldada head hari-
dust, teades, et see tagab edu 
ühiskonnas. Vabas läänemaail-
mas oli see ‒ teadagi ‒ lihtsam 
kui Venemaal, okupeeritud 
kodumaal või mujal diktatuur- 
riikides.

Eestlaste maine välismaal
Eestlaste hea kuulsus välis-

maal kahjuks mõranes märga-
tavalt peale Eesti taasiseseisvu-
mist, kui välismaale tuli Eestist 
liiga palju seiklejaid ja kaht-
laseid tegelasi. Peale edukat 
ja imetletud „laulvat revolutsi-
ooni“ seostati Eestit välismaa 
meediates peamiselt korrala-
geduse, kriminaalsuse ja muude 
negatiivsete nähtustega. Alla-
käiku karmilt sümboliseerivaks 
sündmuseks kujunes reisilaeva 
Estonia traagiline hukkumine 
segastel asjaoludel Läänemerel 
sügisel 1994. Eestis asendusid 
esimesed soovunelmad väli-
seestlaste võimete ja omaduste 
kohta pettumusega, kui mitmed 
kodueestlased pidid oma korte-
rid ja majad tagastama läänest 
kohale tulnud endistele omani-
kele. 

Eesti Vabariigi hilisema ma-
jandusliku ja poliitilise eduga, 
NATO ja Eurooa Liidu liikmeks 
saamisega, Eurovisiooni lau-
luvõistluse võidu ja sportlike 
saavutustega on üldine Eesti ja 
eestlaste rahvusvaheline mai-
ne jälle tõusnud. Lisaks on nii 
ametlikud kui isiklikud suhted 
välis- ja kodueestlaste vahel 
tihenenud, mille tulemusena 
erinevused ja erimeelsused on 
vähenenud.
Vajame oma kultuuri 

võõrsil
Kui inimesed asuvad elama 

Mis tundeid äratab mõiste „väliseestlane“? 
Kas positiivseid, negatiivseid, segaseid või 
ükskõikseid? Eks see oleneb iga inimese enda 
tagapõhjast ja sellest, kuidas tema kokkupuuted 
on olnud välismaal elavate rahvuskaaslastega. 
Siin sobiks küsida, kes on üldse eestlane ja kes 
ei ole ‒ ja kes on sel juhul väliseestlane? On 
lihtsam neid küsimusi esitada, kui vastuseid 
leida. Katsun siiski mõne küsimuse kohta oma 
arvamuse esitada, seega lootes vähendada 
ekslikke eelarvamusi väliseestlaste kohta.

Aho  Rebas            EESTLASED VÄLJASPOOL EESTIT

ÜEKN esindaja Eestis Aho Rebas. Foto Tiiu Pikkur
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EVALD MÕISA
ARNOLD MIKKOR

Surma läbi lahkusid kaks meie sõpra

Mälestavad Brenda ja Thomas Rossmann

kaugele oma kodumaast ja kul-
tuurikeskkonnast, siis hakkab 
suuremat osakaalu nende elus 
mängima rahvuslik kuuluvus. 
Kui mitte varem, siis välismaal 
elades tunneb ka eestlane, et 
on tähtis või vähemalt mugav ja 
mõnus säilitada oma emakeelt 
ja kultuuri, et kohata kaasmaa-
lasi ja nendega tuttavas keeles 
mõtteid vahetada ühiste huvi-
de ja kogemuste üle. Kui pere-
konda sünnivad lapsed, siis on 
nendega loomulik suhelda oma 
emakeeles.

Nii tekkisid ja tekivad ka täna-
päeval väliseesti kogukondades 
eesti seltsid, lasteaaiad, koolid 
ja kogunemispaigad. Mõnes 
linnas võtavad peale Eesti taa-
siseseisvumist saabunud kaas-
maalased üle vanad organisat-
sioonid ja puhuvad neisse uut 
elu. Mujal luuakse uued ühen-
dused vastavalt vajadustele 
ja võimalustele. Mitmel pool 
toimub hea koostöö „uute“ ja 
„vanade“ vahel, mõnes kohas 
ikka võõrastatakse ja ei usalda-
ta täielikult teineteist. Suhtumi-
ne oleneb tihti juhtivate tege-
laste hoiakuist mõlemal poolel, 
aga varem või hiljem tuleb igas 
jätkusuutlikus väliseesti organi-
satsioonis põlvkonnavahetus, 
uute tegevuste ja uute inimes-
tega.

Väliseestlaste eesti keel 
Sõjaaegsete pagulaste järg-

laste keel erineb märgatavalt 
tänapäeva moodsast eesti kee-
lest. See keel, mida paguluses 
räägiti, oli ju 1940-date aastate 
keel. Seda võimaluste piirides 
säilitati, aga ei arendatud. Pigem 
võiks rääkida taandarengust. 
Teisel ja järgnevatel väliseesti 
põlvkondadel sai asukohamaa 
keel peamiseks suhtluskeeleks. 
Eesti keele sõnavara vähenes, 
keelelised vead sagenesid ja 
juurde tuli võõras aktsent. On 
vahest lausa koomiline kuulda, 
kui erinevalt räägitakse erine-
vates riikides eesti keelt. 

Tõsisemaks probleemiks on, 
et mitmes riigis räägivad nüüd 
isegi 60-aastased eestlased, 
rääkimata noorematest, oma-
vahel suheldes peamiselt asu-
kohamaa keelt. Üheks põhju-
seks on muidugi segaabielud, 
mis on ettekäändeks mitmes 
seltskonnas rääkida vaid koha-
likku keelt, aga tihti on põhju-
seks lihtsalt mugavus ja oma 
emakeele alahindamine. Ja 
kui mõned väliseestlased siiski 
vestlevad omavahel eesti kee-
les, siis juhtub sageli, et neid 
noomitakse, et eesti keele rää-
kimine on ebaviisakas asuko-

hamaa põliselanike vastu, kes 
seda keelt ei valda.

Tuhanded mitteoskajad
Peame paratamatult leppima 

teadmisega, et väliseestlaste 
hulgas on olemas kümneid tu-
handeid eesti juurtega inimesi, 
kes enam ei valda eesti keelt 
isegi suhtlustasandil, aga siiski 
mingil määral tunnevad huvi 
oma kultuuri ja päritolu vas-
tu. Kuidas nende huvi eestluse 
vastu säilitada ja suurendada? 
Mida saab Eesti neile pakkuda 
ja mis kasu on neist Eestile? 

Läänepoolsete selliste muu-
keelsete eestlaste hulgast 
tulevad juba paljud tänased 
Eesti turistid, investorid ja ise-
hakanud Eesti poliitiliste ja ma-
janduslike huvide kaitsjad maa-
ilmas. Tuhanded neist toetasid 
suurt tähelepanu äratanud filmi 
„The Singing Revolution“ toot-
mist ja levitamist. Eesti valitsus 
on deklareerinud, et Eesti on 
huvitatud koostööst iga inime-
sega, kes tema vastu positiiv-
set huvi näitab. Nüüd on vaja 
sellele huvile ja koostööle leida 
konkreetseid väljundeid.

Väliseestlased idas 
Eestlased Venemaal ja terve 

endise Nõukogude Liidu aladel 
on sõja ja poliitiliste tõmbetuul-
te tulemusena palju raskemas 
olukorras kui saatusekaaslased 
läänes. Kui läänes soosisid vä-
liseestlaste arengut ja jõukust 
demokraatlike riikide seaduslik-
kus ja turumajandus, siis vasta-
val määral pärssis kommunistlik 
diktatuur ida-eestlaste nii 
majanduslikku kui kultuurilist 
arengut, kui neil üldse õnnes-
tus stalinistliku terrori ja maa-
ilmasõja ajastul ellu jääda. Ka 
rändas algselt Venemaale pea-
miselt vaene ja vähese haridu-
sega talurahvas, kelle jõukus ja 
mõjuvõim uuel maal kogu aeg 
on piiratud olnud. On seepärast 
selge, et idas vajatakse nüüd 
rohkem abi oma eesti kultuuri 
säilitamisega, niipalju kui see 
üldse on võimalik.

Rahvuskaaslaste  
programm

Väliseestlastega suhtlemi-
seks, nende sidumiseks Eesti 
arenguga ja nende eesti keele 
ja kultuuri säilitamiseks on Ees-
ti Vabariigi valitsuse ülesandel 
loodud ja vastu võetud riiklik 
arengukava „Rahvuskaaslaste 
programm“. Selles on sõnas-
tatud sihid ja suunad, kuidas 
riik tahab toetada eesti keele 
ja kultuuri ning kultuuripärandi 
säilitamist välismaal. Toetatak-

Tellige  
MEIE KODU
02 9212 2113

se koole ja kursusi, kultuuri- 
üritusi, arhiivide korrastamist, 
ajaloo uurimist, sidemete pi-
damist, tagasipöördumist, ki-
riklikku tegevust ja väliseesti 
ühiste kinnisvarade säilitamist. 
Käesoleval aastal on selleks ette- 
nähtud toetusi vähemalt 12 
miljoni krooni ulatuses. Rahvus-
kaaslaste programmi tegevust 
juhib asjatundjatest koosnev 
nõukogu, mille esimeheks on 
haridusminister Tõnis Lukas.

Rahvuskaaslaste veebi-
leht

Täpsemat teavet väliseestlas-
te ja Rahvuskaaslaste program-
mi kohta võib leida interneti 
veebilehelt www.eesti.ee/rah-
vuskaaslased , kus on kirja pan-
dud väliseestlaste ajalugu, ligi 
600 väliseesti organisatsioo-
ni kontaktandmed ja üle 100 
asutuse Eestis, mis tegelevad 
väliseestlaste kultuuripäran-
diga või on teistmoodi seotud 
Rahvuskaaslaste programmiga. 
Huvilised leiavad sealt palju lu-
gemist.

Kasu nii Eestile kui välis- 
eestlastele

Lõpuks võiks küsida, mis kasu 
on Eestile väliseestlastest ja nen- 
de tegevuse toetamisest? On 
üldtunnustatud fakt, et suhte-
liselt väiksel Eesti riigil ja rahval 
on juba olnud palju kasu oma 
arvukatest kaasmaalastest vä-
lismaal. Nad on Eestile suureks 
ressursiks, mille eest tasub hoolt 
kanda. Nad kasutavad oma 

tutvusi, teadmisi ja keeleosku-
si oma asukohariikides Eesti 
poliitikute, kultuuritegelaste 
ja ärimeeste toetuseks. Nad 
tegutsevad kui vabad, mitte- 
ametlikud Eesti esindajad, kelle 
tegevusvõimalused vahest on 
suuremad kui Eesti Vabariigi 
ametlikel välisesindustel. Välis- 
eestlaste poliitiline lobitege-
vus kiirendas Eesti vabanemist 
ja liitumist läänemaailmaga ja 
väliseestlaste poolt korraldatud 
koolitused, investeerimised ja 
humanitaarabi on Eesti majan-
dust ja ühiskonda jõuliselt edasi 
viinud. Eesti arengule on oma 
panuse andnud mh. väliseest-
lastest ministrid, ametnikud, 
ettevõtjad, teadlased ja isegi 
praegune Eesti Vabariigi presi-
dent. 

Ja mida tahavad väliseest-
lased saada Eestist? Enamasti 
lihtsalt rahvuslikku identiteeti, 
ühtekuuluvustunnet ja abi oma 
kogukondades eesti keele, kul-
tuuri ja kultuuripärandi säilita-
misega. See loob aluse viljakaks 
koostööks, millest saab tulla ai-
nult võitjaid!

Tallinnas, 16.04.2010

Aho Rebas
ÜEKN esindaja Eestis,

Haridus- ja teadus-
ministeeriumi nõunik  

aho.rebas@hm.ee 

Melbourne Eesti 
Ühing KODU 
pidas oma 
aastakoosoleku 
ning jätkab 2010 
aastal kooseisus:
Esimees  - Bruno Metsar
Abiesimees ‒ Sirje Jõgi
Sekretär ‒ Diana Ritchie
Abisekretär ‒ Reet Jõgiste
Laekur ‒ Milvi Vaikma
Kodulehekülg ‒ Rein 
Valling
Maret Wacadlo - portfellita
Ants Noormets ‒ portfellita
Rait Sool ‒ portfellita
Indrek Jõgiste - portfellita

www.eesti.ee/rahvuskaaslased

EVALD MÕISA’t

Mälestame kurbuses

Hugo ja Ene Mitt

Avaldame kaastunnet tema perekonnale

Austraalia Eesti Seltside Liidu Rahvuskapitali 2010. a korjandus
Annetuse suurus $...........................
Annetaja nimi (trükitähtedes).....................................................................................................................

Elukoht (linn, osariik).....................................................................................................................................
Tšekid palume kirjutada Council of Estonian Societies in Australia nimele ja saata koos selle 
väljalõikega AESL laekurile aadressil: Mrs Milvi Vaikma, 83 Devereaux Street, Oak Park, VIC 3046

TOETAGEM  RAHVUSKAPITALI  KORJANDUST!
Käesolev üleskutse on Austraalia Eesti Seltside Liidu (AESL) juhatuselt rahvus-
kaaslastele palvega toetada selle aasta Rahvuskapitali korjandust.
Rahvuskapitalil on väga tähtis ülesanne eestluse säilitamisel Austraalias.   
Rahvuskapital annab iga-aastast toetust mitmele eestlaste üritusele ja  
organisatsioonile. Ilma kaasmaalaste toetusteta oleks nende tegevus suuresti 
kitsendatud või võimatu.
Korjandus kestab sel aastal kuni 30. juunini.
Kõiki lahkeid annetajaid ette tänades,
Raivo Rähni, AESL abiesimees, Rahvuskapitali juhataja

Koristustalgud Rookwoodi Eesti kalmistul  
toimuvad laupäeval, 29. mail algusega kell 8.30. Loodame rohket osavõttu!



8“MEIE KODU” 28.  aprill  2010

AUSTRALIAN  ESTONIAN  WEEKLY
141-143 Campbell St Darlinghurst 2010
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Postiaadress:     P.O. Box 147, 
Darlinghurst,  NSW  1300  Australia
E-mail:  meiekodu@ozemail.com.au
Telefonid:   “Meie Kodu”    (02) 9212 2113

                       Eesti Selts       (02) 9212 2373
Fax: “Meie Kodu” ja Sydney Eesti Maja
(02) 9281 2887  või välismaalt       612 9281 2887
Vastutav  väljaandja:  Peeter Muttik
Toimetaja, küljendaja:  Helle-Mall Risti 
Toimetaja abi, küljendaja ja 
 talituse ametnik:  Aune Vetik 
Toimetaja abi, küljendaja:  Katre Ulmas
Talituse ametnik:  Kadri Stamos
Toimetuse kolleegium:        Maie Barrow, 
Lea Holm, August Kangro  ja Ülle Slamer.
Vaated “Meie Kodus” avaldatud artikleis ei 
tarvitse ühtuda toimetuse seisukohtade-
ga. Toimetusel on õigus saadetud kaastöid 
lühendada ja keeleliselt korrigeerida.
Toimetus on avatud: 
 teisipäeval        kell   10.00 ‒ 12.00 
 kolmapäeval    kell   12.00 ‒ 16.00 
 neljapäeval       kell   13.00 ‒ 16.00
Kuulutuste vastuvõtt, tellimised ja tasu-
mised kolmapäeval ja neljapäeval.
TELLIMISHINNAD:
Austraalias  koos GST-iga:  

Üheks aastaks       $88.00 
Kuueks kuuks        $49.50
Kolmeks kuuks     $30.80

Toetustellimine:
üheks aastaks alates $100.00 (koos GSTga)
Toetustellijate nimed avaldatakse ajalehes.
Ülemeremaadesse õhupostiga:
USA ja Kanada: 
12 kuud $110.00; 6 kuud  $65.00
Euroopa: 
12 kuud $125.00; 6 kuud $75.00
Uus-Meremaa: 
12 kuud $90.00; 6 kuud  $50.00
Aadressi muudatused $2.75
KUULUTUSTE HINNAD koos GST-iga:
1sm (kõrge) ühel veerul (5sm lai) $4.95. 
1sm (kõrge) kahel veerul (10sm lai) $9.90. 
Kuulutuste miinimumhind $12.10.
Leinakuulutuste miinimumhind $39.60.
Üksiknumbri hind: $2.00

Printed by Torch Publishing Company 
Pty Ltd - 47 Allingham St., Condell Park. 
ABN 46 008 462 404.

ESTOURS TRAVEL
Soodsad reisid Eestisse ja mujale

Tel. 1800 888 386 maksuvaba
Tel 02 4284 1688  Fax 02 4284 7823

E-post: Eesti@estours-travel.com.au

Eesti Vabariigi Konsulaat Sydneys

Consulate of the Republic of Estonia
Open Tue/Wed/Thu 10am - 1pm

40 Nicholson St.,
Balmain East NSW 2041

Appointments highly recommended.
Tel. (02)8014 8999, Fax 8079 6886
Email: sydney@estonianconsul.org
website: sydney.estonianconsul.org

Meie Kodu vanemaid numbreid on 
võimalik lugeda ka internetis

Vaata veebilehelt
http://www.eesti.org.au/estonian-

news-meie-kodu/

SÜNDMUSTE  KALENDER

KIRIKLIKUD TEATED

SYDNEY
Esmaspäeviti:
Lauluansambel Lõke ja rahvatantsurühm 
Virmalised harjutavad Eesti Majas  
esmaspäeviti: Lõke kell 18.15-19.15. 
Virmalised kell 19.00-21.00. 
Uued lauljad ja tantsijad on teretulnud. 
Neljapäeviti:
Lauluharjutused naislauljaile ”Heli” kell 
13.30 Eesti Majas. Häälteõpetaja Tiiu 
Kroll-Simmul tel. 9412-4540. Uued laul-
jad teretulnud.
Laupäeval, 1. mail:
SES Kunsti- ja Käsitööringi koosolek kell 
10.00 Eesti Majas. Valmistame pisiasju ja 
kingitusi.
Pühapäeval, 2. mail:
Eesti Sõjaveteranide Liidu korraline kuu 
koosolek Thirlmere küla saalis algusega 
kell 12.00 keskpäeval. Juhatus loodab 
heaarvulist osavõttu
Neljapäeval, 6. mail:
SESKi kokkutulek kell 11.00 Eesti Majas. 
Kavas Eric Soovere ”Käru ja kaameraga” 
1944-1949 põgenemine Eestist (läbi Balti 
riikide) III osa.
Laupäeval, 8. mail:
Sydney Eesti Seltsi korraldusel emadepäe- 
va tähistamine kell 14.00 Eesti Majas.
Laupäeval, 15. mail:
Sõrve Trivia Night at 6.30 pm at Eesti Maja. 
Games, raffles and lots of fun for the who-
le family.RSVP by Monday 10th May. E-
mail sorve.uritused@hotmail.com
Kati - 0414 451 554 or Toni - 0421 417 719
Reedel, 28. mail:
7th Esto Dinner at 18.00 to commemorate 
Jaanipäev at Eesti Maja. RSVP before 24th 
May to assist catering. Contact Michael 
Nelson on 0428 645 128 or 98874 2876 or 
micknelson1@bigpond.com
Laupäeval, 29. mail:
Talgud Rookwoodi kalmistul algusega 
kell 8.30.
Eestikeelsed raadiosaated toimuvad Syd-
ney SBS saatejaama kaudu igal neljapäeval 
lainepikkusel FM 97.7 algusega kell 17.00

THIRLMERE
Neljapäeviti: 
Käsitöö Klubi kokkutulek kell 14.00 küla 
saalis. Kõik teretulnud.
Pühapäeval, 2. mail:
Eesti Sõjaveteranide Liidu korraline kuu 
koosolek Thirlmere küla saalis algusega 
kell 12.00 keskpäeval. Juhatus loodab 
heaarvulist osavõttu.
Esmaspäeval, 10. mail:
Emadepäevaline koosviibimine kohvi-
lauas kell 14.00 Thirlmere küla saalis.
Laupäeval, 15. mail:
Thirlmere Klubi Ringi peakoosolek koos 
supiga kell 12.00 

WOLLONGONG
Laupäeval, 8. mail:
WES pühitseb emadepäeva kell 13.00 
Wollongongi Luteri krirku saalis.

CANBERRA
Laupäeval, 15. maiil:
Rahvusgrupi kokkutulek kell 14.00 St. 
Petersi kiriku pühapäevakooli ruumis. 
Hugo MItt räägib Mõisaküla ajaloost.
Eestikeelsed raadiosaated toimuvad SBS 
saatejaama kaudu igal neljapäeval laine-
pikkusel FM 93.3 algusega kell 17.00

MELBOURNE
Kolmapäeviti:
Naiskoori lauluharjutused kell 19.00 Eesti 
Majas. Info Karin Adamson (03) 9439 4157.
Laupäeval, 1. mail:
Etnograafia Käsitööringi kokkutulek kell 
14.00 Eesti Majas.
Pühapäeval, 2. mail:
Emadepäeva tähistamine kell 15.00 Ees-
ti Majas.
Neljapäeval, 13. mail:
Seenioride Klubi kokkutulek kell 13.00 
Eesti Majas.
Pühapäeval, 16.  mail:
Videofilmi pealelõuna kell 13.00 Eesti 
Majas.
Neljapäeval, 27. mail:
Seenioride Klubi kokkutulek kell 13.00 
Eesti Majas.

E. E. L. K.  SYDNEY JAANI  KOGUDUS
KIRIKUSAALIS armulauaga jumalatee-
nistus pühapäeval, 2. mail kell 11.00, 
järgneb kohvilaud.
THIRLMERE küla saalis sõnajumalatee-
nistus pühapäeval, 9. mail kell 11.00.
KIRIKUSAALIS sõnajumalateenistus pü-
hapäeval, 16. mail kell 11.00, järgneb 
kohvilaud. 
THIRLMERE küla saalis armulauaga ju-
malateenistus pühapäeval, 23. mail kell 
11.00.
TALGUD ROOKWOODI KALMISTUL lau-
päeval, 29. mail algusega kell 8.30.
KIRIKUSAAL asub 11 Waratah Street, 
North Strathfield, NSW 2137. 
Kogudusemaja ja õpetaja telefon:
(02) 9743 2051,  mob. 0449 612 028
E-mail:  eelksyd@tpg.com.au
Õpetaja kodunt äraolemise puhul palu- 
takse jätta teade automaatvastajale.

Õpetaja Meelis Rosma

E. E. L. K.  ADELAIDE’i  KOGUDUS
Nelipühade jumalateenistus on püha-
päeval, 16. mail kell 15.00 eesti kirikus. 
Teenib õpetaja Andres Palm, orelil Mar-
garet Palm. 
Küüditamiste mälestuse jumalateenis-
tus on pühapäeval, 13. juunil kell 15.00 
Läti kirikus, Rose Terrace, Wayville..
Koguduse õpetaja Andres Palm, 
tel. (08) 8386 0279, mob. 0417 860 279
Email: apalm@internode.on.net
Koguduse aadress: 
200 Jeffcott St, North 
Adelaide, SA 5006 

E.E.L.K. MELBOURNE’i PAULUSE KOGUDUS. 
Järgmine jumalateenistus on pühapäe-
val, 2. mail kell 14.00 St. John kirikus. 
Teenib õpetaja Phil Haar. Jumalateenis-
tusele järgneb emadepäeva pühitsemi-
ne Eesti Majas korraldatud Melbourne’i 
Eesti Ühing ”Kodu” poolt. Palume osa-
võtjail tuua taldrik suupistetega.
Järgmine jumalateenistus on pühapäe-
val, 6. juunil  kell 14.00 St. John kirikus. 
Teenib õpetaja Meelis Rosma. Juma-
lateenistusele järgneb kohvilaud koos 
kookidega Eesti Majas.
Õp. Phil Haar, tel. (03) 9725 0055 või 
0403 006 078.

Koguduse juhatus

HOBART
Laupäeval, 1. mail:
Emadepäeva tähistamine kell 14.00 Sak-
sa Klubis koos lätlaste ja leedulastega.

ADELAIDE
Esmaspäeval, 3. mail:
Sõjaveteranide klubi kokkutulek kell 
14.00 Eesti Majas.
Kolmapäeval, 5. mail:
Pensionäride klubi kokkutulek kell 11.00 
Eesti Majas.
Esmaspäeval, 10. mail:
Kunsti- ja Käsitööringi tööpäev kell 10.00 
Eesti Majas.
Esmaspäeval, 10. mail:
AES Naisringi töökoosolek kell 13.00 
Eesti Majas.
Pühapäeval, 16. mail:
Nelipühade jumalateenistus kell 15.00 
eesti kirikus.
Kolmapäeval, 19. mail:
Pensionäride klubi kokkutulek kell 11.00 
Eesti Majas.
Reedel, 28. mail:
Esto PubNight 10 kell 19.00 Eesti Majas.
Eestikeelsed raadiosaated toimuvad SBS  
saatejaama kaudu igal neljapäeval kell 
15.00 FM 106.3 lainepikkusel.

PERTH
Laupäeval, 8. mail:
Emadepäeva ja LAENK aastapäeva pü-
hitsemine kell 15.00 Rivervale Commu-
nity Centre’is. Kõik on alati teretulnud. 

RISTSÕNAD nr 2424

PAREMALE:
  1. Lind, Larus canus
  9. Beethoveni klaverisonaadi 
          op 106 hüüdnimi
10. Haruldus
12. Edu, õnnestumine
14. Sõjaväe juhtimisorgan
15. Johanna Spyri armastatud 
         lastejutt
19. Teravili
20. Lame maaala
22. Mandununa esinev
24. Kapitalismi viimane 
          staadium

ALLA:
  2. Suur nõu
  3. Poliitiline tapmiskatse
  4. Küsitlusleht
  5. Kitsas
  6. Elatis
  7. .....und Taxis - kunagine saksa 
         vürstiriik
  8. Värv
11. Sadamalinn Hollandis
13. Spordiharu
16. Kooskõla
17. Noorem Minogue õdedest
18. Kava, kujutis
21. Ungari mehe nimi
23. Abessiinia tiitel

LAHENDUS 
NR 2423

PAREMALE:
  1. Hooplev
  5. Endla
  8. Hall
  9. Lektorid
11. Sälud
12. Kapriis
15. Kreeps
16. Eeslid
18. Laiskus
20. Kikas
22. Siniraag
24. Imal
25. Viiul
26. Triibud

ALLA:
  2. Ojakäär
  3. Põllumees
  4. Ella
  6. Nõo
  7. Leili
10. Kaaren
13. Ristikivi
14. Astuma
17. Ihamaru
19. Alibi
21. Ogar
23. Isu
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