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Eesti Keskus Projekt 
 
Toronto kesklinna rajatav Rahvusvaheline Eesti Keskus on dünaamiline koht, mis 
tutvustab meie rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. See on elujõuline 
kooskäimise paik, kus erinevatest põlvkondadest erineva taustaga eestlased saavad 
üksteisega lävida ja pühitseda koos tähtsündmusi ning jagada meie kultuuri ja 
saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga. (Avamine 2021). 
 
Pane oma mõte tööle! Ajakapsli projekti väljakuulutamine 
 
Eestlastel, kes elavad väljaspool Eestit, on mitmekesine ja rikkalik ajalugu ning nüüd 
oleme keeramas täiesti uut lehekülge rajades Toronto kesklinna Eesti Keskuse. Mis 
saaks olla parim viis tänapäeva ja mineviku austamiseks, kui arendada - kogukonna 
ideede ja mõtete abiga - ajakapsleid uue hoone jaoks. 
 
Praeguse plaani alusel on eesmärgiks luua kaks ajakapslit, millest üks oleks Eesti 
Keskuses ja avatakse 50 aastat pärast uste avamist (2071. aastal) ja teine pandaks 
Eesti Keskuse vundamenti, et see 100 aastat hiljem, 2121.aastal, lahti teha.  
Ajakapslite projekti juhiks on Priit Vesilind, pensionil toimetaja, kirjanik ja ajakirja 
“National Geographic” ekspeditsioonisosakonna juhataja, ning Eesti Keskuse projekti 
juhtkomitee esimees Ellen Valter. 
 
Priidul on põhjalikud teadmised eestlaste ajaloost nii Põhja-Ameerikas kui ka Eestis 
endas. Ta lõpetas äsja Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides palvel “Eestlased 
Ameerikas” toimetamise. Ta on ka kirjutanud ja oma fotodega illustreerinud kolm 
raamatut Eesti poliitika ja kultuuri kohta, mille seas valgustas laulvat revolutsiooni, mis 
on lugu Eesti ajaloost ja vastupanust nõukogude okupatsioonile. 
 
Ellen, Toronto Eesti Ühispanga nõukogu esimees, kes on elukutselt jurist, on 
lõpetamas õpingud kultuuripärandi säilitamise alal, olles sel sügisel uurimistööde 
praktikal Eesti Rahvusmuuseumis (ERM) Tartus, Eestis. 
 
Miks on selline pärandiprojekt nagu ajakapsel oluline? 
 
Ajalugu on tähtis! Eesti Rahvusarhiivi peaarhivaar Priit Prisko oli hiljuti Torontos, 
osaledes Balti riikide 100-aasta pidustustel. Esinedes Tartu College’is, rääkis ta 
mineviku austamisest ja ning möödunu säilitamise tähtsusest. 
 
"Iga ühiskond vajab mälu ja arhiive," ütles ta. "Arhivaarid püüavad määratleda, milline 
teave on tulevaste põlvkondade jaoks oluline." 
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Priit kirjeldas, kuidas üks osa riiklikes arhiivides tehtavast tööst on kogukondadega 
läbikäimine, nii et igaüks võib uhkust tunda oma pärandi üle. 
 
"Arhiivid peavad olema ühiskonnale kättesaadavad," märkis ta. 
 
Me kõik võime saada arhivaarideks, osaledes selles innovatiivses ajakapsliprojektis. 
 
Mida tuleks panna ajakapslisse? 
 
Millist informatsiooni peaks lisama ajakapslisse, et see kirjeldaks Eesti ühiskonda nii 
kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil? Kuidas me saame seda edasi anda 
tulevikuinimestele, kes neid avavad? 
 
"Me ei ole enam vaid väikesed vabadust toetavad võitlusgrupid," sõnas Priit Vesilind. 
"Oleme aktiivsed partnerid ühe Euroopa kõige dünaamilisema riigi arenguteel. See on 
uus ajastu ja Toronto keskus sümboliseerib seda energiat. Ajakapslite jaoks valitud 
esemed peaksid meie kultuuri kokku võtma. Kes me olime ja millised olid meie 
eesmärgid, motivatsioonid ja soovid? " 
 
Me ootame teie mõtted! Kõik ideed on teretulnud, ükskõik kas tahate soovitada 
konkreetset eset või hoopis jagada üldist ideed, mida võiks lisada. 
 
Praegusel hetkel, mil organisatsioonid alustavad oma uut tegevusaastat, kutsume teid 
üles oma tegevuskavva ajurünnakute lisamist, et saada kõigi mõtteid ja soovitusi 
ajakapsli jaoks. See kutse on mõeldud Eesti kogukondadele üle maailma. 
"Mida rohkem ideid, seda parem, nii suudame kokku panna parima sõnumi tulevasele 
põlvkonnale," märkis Ellen. 
 
"Ajakapsli esemeid tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse kapsli ja lisatavate asjade 
mõõtmed," lisas Ellen. "Näiteks mõjutavad teatud materjalid teiste esemete säilimist ja 
seetõttu ei tohiks neid hoida üksteise läheduses. Kasutamise võimalus peaks olema 
samuti üks tähtis punkt - näiteks lisades CD, peaksime kaasa panema ka CD-mängija, 
sest 100 aasta pärast ei tarvitse olla võimalik sealt infot kätte saada. " 
 
Mõned juhised ajakapslite loomise ja sisu kohta on Kanada Konserveerimise Instituudis 
aadressil https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/conservation-
preservation-publications/canadian-conservation-institute-notes/. time-capsules.html. 
 
Pane oma mõte tööle ja osale selles põnevas algatuses! 
 
Palun saatke oma mõtted ja ideed info@estoniancentre.ca. Ootame teie ettepanekuid. 
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Meie rahvusvahelise Eesti Keskuse loomine: järgmised sammud. 
Kuna projekt liigub disainitöödega edasi, siis on selleks sügiseks planeeritud 
kokkusaamised kogukonna esindajatega ideede jagamiseks. Praeguse Eesti Maja 
kasutajatelt oodatakse nendepoolset täiendavat infot vajaduste ja nõuete kohta ning 
kuidas kõike seda ehitusega siduda. Õige pea läheb käiku kapitalikampaania, mille 
üksikasjad avaldatakse varsti. Lisateabe saamiseks vaadake 
http://www.estoniancentre.ca ja jälgige Facebooki lehte. 


