Lugupeetavad külalised,
armsad kaassaarlased!
Saarlaste Ühing Torontos nimel tervitan teid ühingu traditsioonilise
küünlapäevapeo – arvult juba 55. – osavõtu puhul ja tänan teid nii hulgaliselt
meie tänasel koosviibimisel osalemise eest! Kuigi me ei saa täna arvult
konkureerida ühingu esimese küünlapäevapeoga, kus oli koos üle 600
saarlase ja nende sõbra, oleme Taevataadile tänulikud, et meid siiski veel
saalitäis on kokku tulnud, kuigi pikkade aastakümnete vältel on saali suurus
“veidi” kahanenud.
Tean, et te pole huvitatud minult pikka kõnet siin täna kuulama aga usun, et
lubate mulle veel mõne minuti – annaksin teile edasi äsja saabunud tervituse
Kuressaarest ning mainiksin mõnd lühiuudist kodusaarelt.
Niisiis, alustan tervitusega Saaremaa Muuseumilt, ja ma loen nende kirjast:
Tervituse tekst on veebiaadressil http://saarlane.ca/sm2009tervitus.pdf
Esimees jätkas:
“Aitäh, lugupeetav direktor Endel Püüa ja hea ning alati abivalmis
Saaremaa Muuseumi pere! Loodame, et ka tulevikus leidub võimalusi
meie jätkuvaks koostööks!”
Edasi: mõningat kodusaarelt, millele mu silmad siin on Kuressaare
ajalehtede võrguväljaandeid jälgides viimase mõne päeva jooksul peatuma
jäänud ja mis võiks vast ehk ka teid huvitada.
Esiteks, teisipäeval, 13. jaanuaril kirjutas ajaleht OMA SAAR:
“Seoses Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) 90. juubelisünnipäeva
pidustustega avati koolis eile pärastlõunal neli nimelist klassi.
Nimelised klassid on pühendatud silmapaistvatele teadlastele ja
ühiskonnategelastele, kes on Saaremaa ühisgümnaasiumi kasvandikud või
meie kodusaarega seotud.
Koolimaja neljandal korrusel asuv eesti keele klass kannab nüüdsest tuntud
kirjaniku Albert Uustulndi nime, matemaatika klass aga Kuressaare
(Arensburgi) linnakooli kunagise direktori Peter Heinrich von Frey nime,
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kelle sulest ilmus 1806. aastal Tartus esimene teadaolev eestikeelne
aritmeetikaõpik “Arropiddamisse ehk Arwamisse-Kunst”.
SÜG-i kolmandal korrusel avatud nimelised klassid on kõik pühendatud
kooli tuntud vilistlastele – füüsik Ferdinand Heinmetsale, keeleteadlasele
Paul Saagpakule ja kunstnik Osvald Timmasele.”
Teiseks, sama ajaleht oma teisipäeva, 27. jaanuari väljaandes mainib, et
“Sügise hakul Salme asula piirilt leitud ning merearhealoogia “sajandi
leiuks” tituleeritud muinaslaeva jäänustepõhjal on valmistatud esialgne
ruumiline kontruktsioon ...” ehk makett, ning “... praeguste andmete põhjal
on laeva pikkus 10,2 meetrit, laius 1,3 meetrit...” ning, et “... muinaslaeva
vanuseks pakutakse ajavahemikku 7. – 9. sajand, mis teeb Salme
muinaslaevast Eesti seni vanima laevaleiu.”
Seega tundub, et muinaslaev on 1200-1300 aastat vana! Arhealoogilised
uuringud leiu kohta jätkuvad ülikoolide juures Tartus, Tallinnas ja Helsingis.
Kolmandaks, veidi negatiivset teavet, aga ka selles on midagi positiivset:
Saaremaa ajakirjanduses ilmunud äsja lõppenud aasta rahvastiku statistika
alusel kaotas Saare maakond möödunud aastal 256 elanikku – sh 117
negatiivse iibe ja 139 rännu läbi.
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Muide, võrreldes neid numbreid minu poolt paar aastat tagasi ühingu
sügispeol esitatud ja nüüd juba Internetis meie kodulehel asuva statistikaga
näeme, et möödunud aasta elanike arvu kaotus Saare maakonnas oli siiski
tunduvalt väiksem kui on viimase kümne aasta keskmine, ehk 297.
Keskmise kaotuse üldnumbris figureerib negatiivne iive 149 ja ränne 148
isikuga. Seega võima täna teatud rõõmuga konstateerida, et mõlemis on näha
positiivset trendi – mõlemad numbrid olid möödunud aastal märksa paremad
kui nende 10 aasta keskmised ja kaotuse üldarv langes 297-lt 256-le! Aga on
põhjust karta, et praeguse majanduslikult raske aasta puhul see number
suureneb.
N.b: Siinjuures pean aga mainima, et minu 2008.a. numbritest puuduvad
tolle aasta viimase paari-kolme päeva andmed, seega võib aasta kaotuse
lõpparv veidi muutuda. Muidugi korrigeerin need numbrid enne, kui
ülevaate “riputan” ühingu kodulehele, mille – nagu alati – leiate
veebiaadressilt www.saarlane.ca.
Lõpetades lubage küsida – kas meie keskel on täna neid, kes osalesid
Toronto ja ümbruskonna saarlaste esimesel küünlapäevapeol 55 aastat
tagasi? Kui on, vast ehk koguneksime hetkepärast ühingu lipu alla ühispildi
tegemiseks!?
Aitäh tähalepanu eest; soovin kõigile jätkuvalt head peotuju!
........................................
Johannes Pahapill, Saarlaste Ühing Torontos esimees
tervitus-sõnavõtt ühingu 55. küünlapäevapeol
Torontos, 1. veebruaril, 2009.

