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HILJUTI TOIMUNUST 
  
Möödunud aasta oli MES-ile tegevusrikas aasta. 
Sügisel 2008 sai teoks kauaoodatud sümpoosion 
Montreali eestlaskonna tuleviku kohta, kokkuvõte 
arutelust on lisas ja järg sümpoosionile on 
kavandatud selle aasta sügiseks. Järgnevalt 
sümpoosionile korraldas Rasmus Lumi Montrealis 
informatsioonikoosoleku Eesti passide kohta. 
Jõulueelne vorstivabrik tootis üle 200 naela 
verivorste. Seltsi juhatus esindas eestlasi nii 
Leedu kui Läti iseseisvuspäevadel ja oli kohal, kui 
Neeme Järvi juhatas Montreali 
Sümfooniaorkestrit. 
 
7. märtsil kogunes kaheksakümmend kaks 
pidutsejat Mount Stephen Club-i ruumidesse, et 
tähistada MES-i 75. aastapäeva. Peale maitsvat 
lõunasööki esinesid meelelahutusega Peeter 
Kopvillem oma tütardega ja pianist Armas Maiste. 
Armas Maistele anti üle ka lillebukett ja kringel 
tema 80. sünnipäeva puhul. Fotod sellest ja 
teistest MES-i üritustest on MES-i veebilehel 
www.mtlmes.ca.  
 

EELSEISVAD ÜRITUSED 
 
Jaanipäeva tähistamine toimub Lättemäel 20. 
juunil ühise lõkketulega. Eriprogrammi selleks 
puhuks tänavu ei ole, kõik on aga teretulnud. 
Leivakoti eest tuleb ise hoolitseda, 
ühistoitlustamist ei ole. 
 
Raivo Tafenau Quintet, kus mängib Eesti parim 
saksofonist ja vokalistiks on Brasiilia Sergio 
Bastos, esineb 28. juunil Montrealis restoran-
ööklubis Upstairs Bar and Grill (1254 MacKay). 
Suure populaarsuse saavutanud Põhja-Euroopas, 
esineb kvintett ka Ottawa Jazz Festivalil 30. juunil. 
 
 
 

Pikisilmi oodatud 4. MES-i golfiturniir leiab aset, 
nagu alati, Golf Oasis väljakul 31. juulil. Tee-off on 
kell 10.30. Golfi mitte mängijad on teretulnud 
mängule järgnevale õhtusöögile. 
Registreerimislehe leiate MES-i veebilehelt. 
 
Eesti keele kursus jätkub eeloleval sügisel. 
Kursusest osa võtta soovijail palume võtta kontakt 
MES-iga aadressil info@mtlmes.ca. Meil on kavas 
uue moodusena kasutada Skype-i, mis annab 
meile otseühenduse elava õpetajaga Eestis. 
Vancouveris on see viis osutunud väga edukaks. 
 
Eelteade:  Verivorstide hind 2009 on $6/nael 
MES-i liikmetele ja $10/nael teistele. 
 
Ärge unustage regulaarselt külastamast MES-i 
veebilehte, kus leiate uudiseid meie ühiskonnas 
toimuva ja samuti kõikide MES-i ürituste kohta. 
Või siis võtke kontakt Karl Raudsepaga (514-697-
0245) või Kersti Leetmaaga (514-695-4194).  
 
Et täiendada MES-I veebilehe kalendrit, palume 
teid kõiki meid meeles pidada ja teatada aegsasti 
kavasolevatest sündmustest ja tegevusest, eriti 
muidugi nendega, mis puudutavad kohalikku 
eestlaskonda, aadressil: info@mtlmes.ca. 
 
 
MES-i juhatus soovib teile kõigile meeldivat suve. 
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Esimees  Karl J. Raudsepp 
Abiesimees  Raimo Heyduck 
Laekur  Tom Ventser 
Kirjatoimetaja  Agnet Tõke 
Ametita liikmed  Kersti Leetmaa, Mart Leetmaa,   

Piret Koppel & Ingrid Tärk 


