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Foto autor: Peeter Hütt

Johan Pitka 140
Johan Pitka, kelle 140 sünniaastapäeva tänavu veebruaris tähistame, oli üks põhimõttekindlamaid
ja energilisemaid Eesti iseseisvuse
eest võitlejaid. Pitka isikus oli ühendatud teoinimese ja juhi omadused,
tema elu oli täis võitlust ja traagikat. Admiral Pitkat teati ning hinnati Eesti iseseisvuse eest võitlejana
Vabadussõjas, nii Kaitseliidu loojana ja juhina, kes organiseeris esimest sõjalist vastupanu 1918. aasta novembris, kui ka mehena, kes
korraldas soomusrongide ja -autode ehitamist ja rajas Eesti sõjalaevastiku ning merepäästeteenistuse.

Pitka sündis 19. veebruaril 1872 Järvamaal Võhmuta valla Jalgsema külas. Tema isa oli vallavanem ja külarahva seas lugupeetud ning hinnatud mees. Pitkade talu oli väike ning
pere eest hoolitsemine ja poegade
koolitamine nõudis palju vaeva.
Tulevase meremehe koolitee algas 1880. aastal küla- ja vallakoolis,

kuid pidi peagi ema haiguse tõttu
1885. aastal õpingud katkestama ja
isatalus tööle hakkama. 1891–1895
jätkas õpinguid Käsmu, Kuressaare
ja Paldiski merekoolis ning sooritas kaugsõidutüürimehe ja -kapteni
eksamid. Sõitis erinevatel laevadel
Hiiumaa, Tallinna, Kunda ja Peterburi vahet.
1902–1904 töötas Peterburis insener Mühlenthali laevatehases. Et
mitte lasta end mobiliseerida Vene-Jaapani sõtta, lahkus 1904. aastal
Inglismaale. 1905–1911 elas Kingston-upon-Hullis ja Liverpoolis.
1911–1917 oli merekaubandusühingu Joh. Pitka & Ko., Tallinna
Laevaühisuse, merekaubanduse ja
laevanduse edendamise seltsi Laevandus asutajate seas. Juunist 1917
Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee liige,
korraldas rahvusväeosade formeerimist, rahastamist ja varustamist.
1918. aasta veebruaris taaselustas 1917. aasta sügisel Tallinna kodanikest organiseeritud Omakaitse,

mis 11. novembril 1918 muudeti
Kaitseliiduks, Pitka sai juhatuse esimeheks.
Novembris-detsembris 1918 korraldas soomusrongide ja -autode ehitamist ja alustas Eesti sõjalaevastiku
loomist. Töötas sõjaministeeriumi
volinikuna ja määrati 16. detsembril
1918 merejõudude juhiks. Juhatas
Vabadussõjas kõiki Eesti mereväe
operatsioone. Aprillis-mais 1919 oli
asutava kogu liige.
2. juulil 1919 vallutas Landeswehri sõja ajal meredessandiga
Daugavgrı´va ja Bolderaja. Septembris ülendati kontradmiraliks.
1920 asutas Eesti Valve Liidu ja
hakkas välja andma ajalehte Valve;
1923 asutas Rahvuslik-Vabameelse
Partei. Erakond sai II riigikogus neli
kohta, Petserimaal kandideerinud
Pitka riigikokku ei pääsenud.
Eesti elus pettununa lahkus 1924.
aastal perega Kanadasse. Naasnud
kodumaale tegutses 1930–1937 Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisuse
direktorina. 1931–1932 oli Vabadussõjalaste Keskliidu juhatuse abiesimees. Läks Andres Larka ja Artur

Sirguga tülli, lahkus vapside hulgast.
Oli Allveelaevastiku ja Omakaitse
Sihtkapitali esimees.
Siirdus 1937. aastal pensionile
ja ostis Ebavere mäe juurde talu.
Põgenes 1940. juulis Soome.
Aprillis 1944 pöördus Eestisse tagasi, et organiseerida Tallinna kaitset,
mille kattel astus jälle ametisse Eesti
Vabariigi valitsus. Lahingute käigus
Johan Pitka tõenäoliselt langes.
Jüri Trei
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Eduard Bornhöhe
150 aastat sünnist
Eesti ajalooliste jutustuste algataja ning
väljapaistvaim esindaja oli Eduard
Bornhöhe, kelle teosed on püsinud loetavatena tänapäevani.Eduard Bornhöhe,
kodanikunimega Eduard Brunberg, kirjanik Eduard Vilde tädipoeg, sündis 17.
(vkj 5) veebruaril 1862 Rakvere lähedal väikeses Kullaaru mõisas Virumaal
aidamehe pojana. Aastatel 1872–1874
õppis ta Tallinnas W. Kentmanni algkoolis ja 1874–1877 kreiskoolis.
Bornhöhe kirjanduslikud kalduvused avaldusid juba varakult: koolipäevil katsetas oma esimeste kirjatöödega. 1877. aastal lõpetas 15-aastane
Bornhöhe kreiskooli auhinnaga. Majandislike raskuste tõttu aga tuli otsida
iseseisvat leivateenistust. Katsetanud
esiotsa joonestajana maamõõtjate juures, siirdus ta 1878. a. kevadel kaubakontori õpilaseks Peterburi.
1878–1879 töötas Kaunases raudteekontoris, seejärel abikoolmeistrina
Põltsamaa kihelkonnakoolis ja Tallinnas saksa ajalehtede kaastöölisena.
1881. aasta sügisel siirdus köster-koolmeistriks Stavropoli, sealt edasi Tiflisi
(praegu Thbilisi).Naasnud kodumaale,
oli Bornhöhe kaks aastat koduõpetaja
Matsalu mõisas, seejärel tegeles lühemat aega ajalehe Revaler Beobachter’i
teatrikriitikuna. 1886–1887 oli ta keelte- ja lauluõpetaja Kuuda seminaris
Läänemaal, seejärel veel aasta koduõpetaja Matsalus. 1889. aasta jaanuaris asus ta Tartu Ülikooli filoloogiat
õppima, kuid mõne kuu pärast pidi
õpingutest loobuma ning jätkas tööd
koduõpetajana, ajakirjanikuna ja karikaturistina. 1893 jäi Bornhöhe lõplikult
kodumaale, kus leidis teenistust Tallinna ringkonnakohtus tõlgina. 1907.
aastal nimetati ta Jõhvi ülemtalurahvakohtu eesistujaks, kus oli ametis 1917.
aastani.1919. aastal asus ta elama Tal-

UUDISED
Eestlased mitmekeelses ja
-kultuurilises Peterburis
Laupäeval, 28. aprillil 2012, algusega
kell 11.00 toimub Peterburi Jaani kirikus
(Dekabristide tn 54a) konverents “Eestlased mitmekeelses ja -kultuurilises Peterburis”. Konverentsi korraldajateks on
Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, Emakeele Selts, Eesti Vabariigi
Peakonsulaat Peterburis, Peterburi Eesti Kultuuriselts, Peterburi Jaani kogudus
ning Peterburi Riiklik Ülikool.
Konverentsiga tähistatakse Peterburi eestlaste meeleavalduse ja rongkäigu
95. aastapäeva ning Peterburi Eesti Kultuuriseltsi asutamise 20. aastapäeva.
Konverentsi I ossa kuuluvad ettekanded peetakse vene keeles ning II osa ettekanded eesti keeles. Ettekannetega esinevad nii Eesti kui ka Peterburi teadlased.
Tõnu Tender

linna, töötades Kohtuministeeriumis
rahukohtunikuna. Bornhöhe suri 17.
novembril 1923 ja maeti Kopli kalmistule. 1951. aastal maeti ta põrm ümber
Metsakalmistule.
Bornhöhe loomingu kandva osa
moodustavad romantismimõjulised ajaloolised seiklusjutud, mis räägivad põhiliselt eesti rahva vabadusvõitlusest. Teda
peetakse eesti ajaloolise romaani rajajaks. Bornhöhe esimest jutustust “Tasuja” (1880) peetakse tema parimaks teoseks. Tegevus toimub Jüriöö ülestõusu
ajal. Ka “Villu võitlused” (1890) räägib
Jüriöö ülestõusust. “Vürst Gabriel ehk
Pirita kloostri viimsed päevad” (1893)
kajastab sündmusi talurahvaülestõusust
Liivi sõja ajal. Selle teose ainetel on tehtud film “Viimne reliikvia”.
Bornhöhe katsetas veel mitmes
žanris, kirjutas satiirilise jutustuse
“Tallinna narrid ja narrikesed” (1892;
eriti tuntuks on saanud selle jutustuse
esimene osa “Kuulsuse narrid”), reisikirju (“Usurändajate radadel”, 1899)
ja realistliku lühiromaani “Kollid”
(1903).
Bornhöhe loomingule kuulub väärikas koht XIX sajandi viimase veerandi kirjanduses. Tema jutustus “Tasuja” sai lugejate hulgas kiiresti populaarseks ja on paljusid rahvuslikuks
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Peterburi Jaani kiriku
taastamine hääletati
superfinaalis kolmandaks
Sellist aumärki saavad tänasest
kasutada kõik Eesti asi 2011 finalistid. Panna see oma kruusidele,
särkidele, veebi, kuhu tahes. Eesti Päevaleht tänas kõiki, kes Eesti asja valimisel pakkumisi tegid,
hääletasid ja hääletama õhutasid,
rääkimata Eesti asjade loojaist ja
edendajaist.
Kui kuulutati septembris välja Eesti asja otsimine, poleks iialgi osatud arvata, kui populaarseks
ettevõtmine osutub. Täna kogeme
rõõmuga: kaks ja pool kuud kestnud Eesti asja valimistel kokku
antud 85 000 häält on kirjutanud
konkursi Eesti trükiajakirjanduse
ajalukku.
Üliheaks võib pidada ka finaali jõudnud seitsme Eesti asja

valikut: leidub nii poppi ja noortepärast kui ka juuri aastatuhandete tagant, rääkimata tänapäevasest
innovaatilisusest.
Rahva poolt hääletati esikohale Looduskaamerad, teisele kohale Simple Session ja kolmandale
kohale valiti Peterburi Jaani kiriku
taastamine. Artikli viimane lauseläheb muutmisele: Täname idee
autori Rein Sikku ja kõiki korraldajaid ning meie toetajaid, kes esitasid Jaani kiriku taastamise Eesti
asja konkursile. Eesti Päevalehe
poolt korraldatud autasustamistseremooniale oli palutud autasu
vastu võtma Jaani kiriku taastamise komisjoni liikmed Jüri Trei Välisministeeriumist ja Madis Järv
Kultuuriministeeriumist.

Eesti Päevalehe peatoimetaja ValloToomet õnnitlemas Peterburi
Jaani kiriku taastamise toimkonna esindajaid (vasakult Jüri Trei
– Välisministeeriumist ja Madis Järv –Kultuuriministeeriumist).
võitluseks innustanud. Ta oli teerajaks
meie ajalookirjanikele: Eduard Vildele,
Mait Metsanurgale, Gert Helbemäele,
Karl Ristikivile, Jaan Krossile. Eduard

Bornhöhe ajaloolisi jutustusi on tõlgitud vene, soome ja leedu keelde.
Koostas Margarita Ruuse

Eesti Valitsus andis professor Isidor Levinile
eriliste teenete eest kodakondsuse
Valitsus andis Eesti kodakondsuse
tunnustatud rahvaluuleteadlasele, Peterburi Religiooni ja Filosoofia Instituudi professorile Isidor Levinile.
Kodakondsuse andmise aluseks
said erakordsed teened Eesti kultuuri
säilitamisel ja edendamisel. Professor
Levin on tegutsenud rahvusvaheliselt
tunnustatud folkloristina ning aidanud
kaasa Tartu Ülikooli rahvaluuleprofessori Walter Andersoni teadusliku
metoodika ülemaailmsele levikule.
Eesti kodakondsust taotles Levin
esimest korda 1940. aastal. 2003. aastal
esitas Isidor Levin taas avalduse kodakondsuse saamiseks, kuid toona jäi otsus tegemata.
Professor Isidor Levin on olnud
suur eestluse toetaja. 2002. aastal kinkis

Levin Tartu Ülikoolile oma hindamatu
väärtusega isikliku raamatukogu.
Lätis sündinud Levini side Eestiga sai alguse 1937. aastal, kui ta asus
õppima Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonnas juuditeadust ning hiljem
eesti ja võrdlevat rahvaluulet, olles
professor Uku Masingu üks andeka-

maid õpilasi. Tartu Ülikooli lõpetas ta
1941. aastal. Pärast Teist maailmasõda
õppis Levin 1946-1947 Tartu Ülikooli
õigusteaduskonnas. Lisaks Tartu Ülikoolile lõpetas Levin Leningradi ülikooli folkloristina ning kaitses doktorikraadi NSVL Teaduste Akadeemia
orientalistika instituudis Moskvas.
Tuntud folkloristina on ta nii Venemaal kui välismaal ennast säästmata ümber lükanud valesid väiteid,
mida äärmuslikud ringkonnad on levitanud Eesti ja holokausti kohta.
President Lennart Meri autasustas
Isidor Levinit 2001. aastal Valgetähe
IV klassi teenetemärgiga Eesti riigile
ja rahvale osutatud teenete eest.

Peterburi Teataja
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Peterburi Eesti
Kultuuriselts 20
Eesmärk

Peterburis elavate eestlaste kultuurialgupära, traditsioonide ja eesti keele säilitamine ning Eestiga suhete hoidmine
kultuuri, teaduse ja kunsti vallas
1992
1993
1995
1995
1998

Ajaloo lehekülgedelt

seltsi registreerimine
alustavad tööd eesti keele kursused ja pühapäevakool
taasregestreeritakse Peterburi eesti Jaani kogudus
asutatakse segakoor “Kaja”
luuakse folkloorirühm “Neevo” ja Eesti Rahvakunsti Klubi Peterburi osakond
1999 hakkab taasilmuma ajaleht “Peterburi Teataja” (koostöös Jaani
kiriku Fondi ja kogudusega)
2011 taasavatakse eesti Jaani kirik
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Põhilised tegevussuunad

Eesti keele kursused
Loominguliste kollektiivide töö
Osalemine ajalehe “Peterburi Teataja” väljaandmises
Eestikeelse raamatufondi täiendamine
Peterburi ja Leningradi oblasti eestlaste kogukonna ajaloo uurimine
Koostöö loominguliste, teaduslike ja ühiskondlike organisatsioonidega Eestis ja Peterburis
Eesti kultuuri tutvustamine Peterburis ja Venemaal
Suhete hoidmine Eesti kogukondadega Venemaal ja mujal maailmas
Traditsiooniliste ürituste läbiviimine (Eesti Vabariigi aastapäev,
Eesti keele päev, Jaanipäev, poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuspäev Levašovos, eesti muusika õhtud, talgud Smolenski luteri kalmistul)

Sümboolika

Seltsi embleemi aluseks on Eesti rahvussümbolid: rukkilille nokas
hoidev pääsuke (idee autor – Viktor Kahi). 2000. a. kinkis EV Peakonsulaadi Peterburis konsul Jüri Trei perekond seltsile lipu.
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Санкт-Петербургское
общество эстонской
культуры – 20
Цель
Сохранение этнической самобытности эстонцев, проживающих в Санкт-Петербурге, эстонского языка и национальных
традиций, поддержание связей с Эстонией в области культуры,
науки и искусства

Страницы истории
1992
1993
1995
1995
1998
1999
2011

регистрация общества
открытие курсов эстонского языка и детской воскресной школы
регистрация эстонского прихода Св. Иоанна в Петербурге
основание смешанного хора «Kaja»
создание фольклорной группы «Neevo» и Санкт-Петербургского
отделения Эстонского клуба народного творчества
возобновление издания газеты «Peterburi Teataja» (совместно с Фон
дом и приходом эстонской церкви Св. Иоанна)
открытие эстонской церкви Св. Иоанна

Основные направления деятельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Курсы эстонского языка
Работа творческих коллективов
Участие в издании газеты «Peterburi Teataja»
Формирование эстонского книжного фонда
Изучение истории эстонской диаспоры в Петербурге и Ленинградской
области
Сотрудничество с творческими, научными и общественными орга
низациями в Эстонии и Петербурге
Популяризация эстонской культуры в Петербурге и России
Поддержание связей с эстонскими диаспорами в России и за рубежом
Проведение традиционных мероприятий (годовщина Эстонской Рес
публики, День эстонского языка, Иванов день, День памяти жертв
политических репрессий в Левашово, Рождество, вечера эстонской
музыки, субботники на Смоленском лютеранском кладбище)

Символика

Seltsi esimehed

В основе эмблемы общества национальные символы Эстонии - ласточка,
держащая в клюве василек (автор идеи – Виктор Кахи). В 2000 г. семьей
консула Генерального консульства ЭР в СПб Юри Трея обществу был подарен флаг.

Segakoor “Kaja”

1992
Энн Орав
1992-2005 Яан Малдре
с 2005
Вийу Федорова

1992
Enn Orav
1992-2005 Jaan Maldre
alates 2005 Viiu Fjodorova

Koori juht ja dirigent Nonna Matson, orelimängija Sergei Varšavski.
Repertuaaris – kiriklik, ilmalik ja rahvamuusika. Koor on esinenud
kontsertidega Peterburis, Leningradi oblastis, Eestis ja Soomes.

Folkloorirühm “Neevo”

Juhatajad: Krista Beloussova (1998-2005), Leonida Braškina (20052011), Marina Akimova (alates 2008). Repertuaaris – rahva- ja lavatantsud. “Neevo” on esinenud festivalidel ja kontsertidel Venemaal,
Eestis, Lätis ja Saksamaal (ESTO).

Eesti Rahvakunsti Klubi Peterburi osakond

Juhendaja Viiu Fjodorova. Õpitoad (juhendaja Leonida Braškina):
rahvariiete valmistamine, viltimine, nahkehistöö, telgedel kudumine,
etnograafiliste paelte valmistamine.

Eesti raamatukogu

Rahvuskirjanduste raamatukogus (Gorohhovaja tn. 41, tel. (812) 310-05-64)

Koostööpartnerid Eestis

Eesti Rahvakunsti klubi, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, Eesti Rahvatanstu ja Rahvamuusika
Selts, Baltic Heritage Network

Председатели общества

Смешанный хор «Kaja»
Руководитель и дирижер – Нонна Матсон, органист – Сергей Варшавский.
В репертуаре – духовная, светская и народная музыка. Выступления с концертами в Петербурге и Ленинградской области, Эстонии и Финляндии.

Фольклорная группа «Neevo»
Руководители: Криста Белоусова (1998-2005), Леонида Брашкина (20052011), Марина Акимова (c 2008). В репертуаре – народные и сценические
танцы. Выступления на фестивалях и концертах в России, Эстонии, Латвии и Германии (ESTO).

Санкт-Петербургское отделение Эстонского клуба
народного творчества
Руководитель Вийу Федорова. Семинары по эстонским костюмам, войлоковалянию, обработке кожи, ткачеству проводит Леонида Брашкина.

Эстонская библиотека
Библиотека национальных литератур (ул. Гороховая, 41, тел. (812) 310-05-64).

Партнеры в Петербурге
СПб Дом национальностей, Библиотека национальных литератур, СПб
Дом национальных культур, Российский этнографический музей, СПб государственный музей театрального и музыкального искусства
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ЭСТОНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
СВЯТОГО ИОАННА
ФЕВРАЛЬ (вторая половина)
18 февраля
(суббота),
14:00

Концерт фортепианной музыки
Полина Чурбанова

18 февраля
(суббота),
19:00

«Русские серенады!..»
Санкт-Петербургский «Кавалер-дуэт»
Анатолий Коптев и Владимир Балагин

19 февраля
(воскресенье),
19:00

«Колокольный звон»
Ансамбль ручных колоколов «Arsis»
Дирижер Айвар Мяэ

21 февраля
(вторник),
19:00

Вечер классической музыки
Ирина Захаренкова – фортепиано (Эстония) и струнный квартет
«Чюрлёнис» (Литва)

22 февраля
(среда),
19:00

Вечер русского романса
Ирина Васильева (сопрано)

25 февраля
(суббота), 14:00

PETERBURI
EESTI JAANI KIRIK
АПРЕЛЬ
4 апреля
(среда), 19:00

Джазовый концерт. Тыну Найссоо

7 апреля
(суббота), 14:00

Субботние встречи с музыкой

8 апреля
(воскресенье),
19:00

«Upside Down»
Александр Баланеску (Великобритания) и Эвелина Петрова

11 апреля
(среда), 19:00

Концерт старинной музыки

14 апреля
(суббота), 14:00

Субботние встречи с музыкой

14 апреля
(суббота), 19:00

TAM 100. Хоровая музыка

Субботние встречи с музыкой

18 апреля
(среда),
19:00

Вечер органной музыки «Картинки с выставки»
Юлия Юферева (орган), Ольга Попова (саксофон)

25 февраля
(суббота),
19:00

Концерт-открытие
Молодежного симфонического оркестра Санкт-Петербурга
Художественный руководитель – Мигран Агаджанян

20 апреля
(пятница),
19:00

Брамс. Вечер камерной музыки
Александра Коробкина (скрипка), Борис Баринов (альт)

26 февраля
(воскресенье),
16:00

Праздничный концерт к 20-летию основания Санкт-Петербургского общества эстонской культуры

21 апреля
(суббота), 14:00

Субботние встречи с музыкой

28 апреля
(суббота), 14:00

Субботние встречи с музыкой

МАРТ
3 марта
(суббота),
14:00

Хоровой концерт
Русская хоровая капелла (Таллинн, Эстония)
Дирижер Ольга Тунгал

6 марта
(вторник),
19:00

Танго пьяццоллы
Angelika Klas & Tanguedia Quintet

11 марта
(воскресенье),
19:00

Камерный хор Эстонской филармонии
дирижер Тыну Кальюсте
С.И.Танеев - 12 хоров на стихи
Якова Полонского а’капелла op. 27

14 марта
(среда),
19:00

Вечер старинной музыки Барокко Европы
Екатерина Забайрачная – мандолина, Никита Яковлев – basso

17 марта
(суббота), 14:00

Концерт фортепианной музыки

20 марта
(вторник),
19:00

Esbjerg Ensemble (Дания)
Дирижер Кайса Роосе
Камерная музыка

21 марта
(среда),
19:00

Вечер органной музыки «Внутри звука»
Татьяна Лукьянова - орган
Ольга Томбак - меццо-сопрано

28 марта
(среда), 19:00

Вечер русского романса

Kiriklikud teated
Jumalateenistused toimuvad Peterburi Jaani kirikus
(ul. Dekabristov, 54a) algusega 14.30 järgmistel kuupäevadel: 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 13.05, 27.05.

Peterburi Eesti Kultuuriselts ja Jaani kogudus
teatavad sügava kurbusega oma aktiivsete liikmete

Meeri Tamarskaja
Adeline Kütt’i
Endla Paide
Nikolai Lileevi
Viktor Vikmani
surmast ja avaldavad siirast kaastunnet lahkunute omastele

Адрес:

Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 54 А.
Возможны изменения.
Справки по телефону 710-8446.
www.jaanikirik.ru

Õnnitleme

KÜLLI SULGE, kelle tööd eestluse hoidjana
Venemaal märgiti ära Valgetähe V klassi
teenetemärgiga
ANATOLI RAZUMOVi, kelle aastatepikkust
tööd massirepressioonide uurijana märgiti ära
Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgiga
JUTA LEMBERi, kelle tööd Peterburi
Jaani kiriku interjöör – vaimselt ja
arhitektuuriliselt nõudliku ruumitüübi
meisterliku ja tänapäevase käsitluse
eest tunnustati arhitektuuri aastapreemiaga.

Õnnitleme juubilare
021.03. Lidia Tšernjaeva
27.03. Lidia Rebane
03.04. Alevtina Jegorova

11.05. Irina Radunskaja-Truvelt
15.05. Olga Ilves
24.05. Iossif Jalojas

ANNETUSED ORELI JA ALTARIKATETE HEAKS
Uno Tallmeister
Anne Märtin
Annetada saab MTÜ Peterburi Jaani Kiriku Fondi kontole
221013842966 Swedbankis (selgituseks märkida maksja nimi ja
isikukood, firma puhul registri kood ja märksõna „orel“ või „altarikatted“). Annetajate nimed avaldatakse ajalehes Peterburi Teataja.
Täname seniseid annetajaid!

Toimetus: J. Trei, V. Mahtina ja K. Sulg
Vastutav väljaandja: Peterburi Jaani Kiriku Fond
e-post:
peterburi.teataja@mail.ru
peterburi.teataja@hot.ee
Tiraaž 700 eks.

Lisaleht – Peterburi
Kultuuriselts
PeterburiEesti
Teataja

2012 veebruar
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Peterburi Eesti Kultuuriselts
Санкт-Петербургское общество
эстонской культуры
Mihkel Štokalenko

PETERBURI EESTLASED
Peterburi eestlased – igavesed tragid,
laulavad ja tantsivad, mis vanus neile teeb!
Kui ka mõni langeb igaviku saagiks,
teistes seda suurem elujanu keeb.
Iga meie kontsert, üritus või näitus
pühendatud sulle, kauge kodupaik,
Peterburi elu ühiskondlik nähtus,
meie uhkus, rõõm (ja pisarate maik).
Kallis saatuskaaslane, jonnakas ja kange,
isegi kui lukus koduuks su ees,
tragiduse traagikat naeratades kannad,
igatsuse igavikku peidad enda sees.
					

21.02.2006

Eesti pühapäevakooli õpilased.
Ученики эстонской воскресной школы. 1993

Folkloorirühm «Neevo».
Фольклорная группа «Neevo». 25.04.2010

Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves koos
eesti kogukonna esindajatega Peterburi Jaani kiriku avamisel.
Президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес
с представителями эстонской общины на открытии церкви
Св. Иоанна в Петербурге. 21.02.2011

Eesti keele kursused.
Курсы эстонского языка.1996

Segakoor «Kaja».
Смешанный хор «Кaja». 09.04.2006
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Lisaleht – Peterburi
Eesti Kultuuriselts
Peterburi Teataja

Eesti käsitöö.
Эстонское рукоделие. 1998

Poliitiliste repressioonide ohvrite mälestuspäev Levašovos.
День памяти жертв политических репрессий в Левашовской
пустоши. 14.11.2009

Eesti keele päev.
День эстонского языка 18.04.2009

Eesti seltsi jalgpalli meeskond.
Футбольная команда СПб общества эстонской культуры
31.05.2008

2012 veebruar

Peterburi Teataja toimetus ja kaasaautorid.
Редакция и соавторы «Peterburi Teataja». 2001

Talgud Smolenski luteri kalmistul.
Субботник на Смоленском лютеранском кладбище. 11.05.2007

Eesti raamatu osakonna avamine rahvuskirjanduste raamatukogus.
Открытие отдела эстонской книги в Библиотеке
национальных литератур. 16.11.2009

Peterburi lapsed eesti lastelaagris.
Петербургские ребята в эстонском лагере. 14.08.2007

