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Week of September 14/18 

ESTONIAN CENTRE PROJECT UPDATE 

Uus rahvusvaheline Eesti Keskus viib kogukonna säravama tuleviku poole. 

Rahvusvaheline Eesti Keskus on Põhja-Ameerika esimene uus rajatis, mis ehitatakse 
21.sajandil, eesmärgiga edendada Eestit ja jagada eesti keelt ning kultuuri. Uus ja 
kaasaegne hoone annab olulise tõuke ning värske hinguse tegevusele, mis on 
kujundanud ja võimaldanud meie kogukonnal Torontos ja selle ümbruses üle 60 aasta 
edukalt eksisteerida. 

Edgar Marten: üks kogukonna rajajatest 

Edgar Marten on Eesti Kanada 
kogukonna liider. Tema nägemus 
ja visadus aitasid hoida eesti 
keelt ja kultuuri nendel rasketel 
esimestel aastatel, mil seati sisse 
oma elu uues riigis. 

Edgar oli Toronto Eesti 
Täienduskooli direktoriks 43 
aastat. Tänu oma 
otsusekindlusele ja 
pühendumusele pani ta kokku 
koolihariduse õppekava ning viis 
selle edukalt ellu. Üle 3000 
tuhande eesti noore käisid 
Torontos koolis, õppides eesti 
keelt ja Eesti keerulist ning 
tihtipeale traagilist ajalugu, ja 
osaledes kultuuritegevuses. 

Ta jagab oma mõtteid selle 
kohta, kuidas uus rahvusvaheline Eesti Keskus aitab meie kogukonnal edasi liikuda. 
Edgar usub, et Eesti kogukonna tuleviku tähtsaks osaks on uue ja elujõulise keskuse 
väljaarendamine. 

"Põhja-Ameerikas pole ühtegi teist sihtotstarbelist Eesti keskust," ütles Edgar. "Kõik 
majad on olnud vanemates hoonetes. Vajame uut ja kaasaegset rajatist, mis sobib 
meie kultuuriga kokku ja toob välja Eesti identiteedi. See on väga oluline nii 
majanduslikust kui ka poliitilisest seisukohast. " 

 

Edgar Marten and his grandson Eric Sehr, 
who is an Estonian House board member.  

 
Suur tanu! 
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Edgar, kes on 98-aastane ja Ehatare elanik Torontos, selgitas, et teadlikkuse tõstmine 
Eesti saavutustest ja edusammudest on hädavajalik, et aidata säilitada Eesti riigi 
nähtavust ja iseseisvust, ning laiendada Põhja-Ameerikas asuvat kogukonda. 

"Uus keskus on pindala poolest suhteliselt tagasihoidlik, kuid ta on oma eesmärkide 
poolest suur, eriti kui seda esitatakse ja kasutatakse õigel viisil," ütles ta. "Me saame 
näidata maailmale, mille poolest on eestlased head ja kui palju on neil olulistel aladel 
tulevikumõtlemist, nagu näiteks tehnoloogia." 

Edgar nimetas, et praegu on õige aeg Broadview Avenue'l asuvast Eesti Majast välja 
kolida. 

"See on vana hoone, mis ei teeni enam kogukonda. See lihtsalt ei sobi kooli jaoks. 
Nüüd on aeg, et järgmine põlvkond võtaks üle kohustuse valmistuda tulevikuks ja 
vastutaks tuleviku ees." 

Edgar on väga huvitatud uue keskuse planeerimisprotsessist. Ta oskab ette näha 
mitmeid erinevaid kasutusviise ja üritusi, mis võiksid seal toimuda. 

Ta ütles, et on oluline luua elav programm, milles on tihedalt erinevaid ja huvitavaid 
tegevusi. Oluline on luua kava, mis huvitaks nooremat põlvkonda ja mis tõmbaks 
noored kaasa seda planeerima ja läbi viima. 

Ta ütles ka, et võib-olla on õige aeg uuesti läbi arutada Eesti kooliklasside toimumise 
korraldus. Linn on kasvanud ja selle asemel, et tulla kokku kooliõhtuti nädala sees, kui 
kõik on väsinud, võiks palju lihtsam kohal käia üle kahe nädala laupäeva hommikuti 3,5 
tunniks. Selle sisse võiks jääda lõunavaheaeg ja erinevad tegevused lapsevanematele, 
kes oma lapsi jäävad ootama. 

Edgar usub, et on oluline kõvasti tööd teha ning olla kasutajate ja külastajate 
ligimeelitamise protsessiga kannatlik, sest huvi äratamine kogukonnas võtab aega. 
Lõppkokkuvõttes tasuvad töö ja jõupingutused ära, täpselt nii nagu nagu ka Eesti 
kooliga, mille populaarsus kasvas ajaga nii palju, et nõudluse rahuldamiseks tuli luua 
paralleelselt teisi lahendusi. 

Edgar on tuleviku suhtes entusiastlik. "Minu põlvkond on oma töö teinud. Anname 
vastutuseteatepulga järgmisele põlvkonnale, et nad kujundaks tulevikunägemuse, kuhu 
meie kogukond võiks areneda. Minu põlvkonna ülesandeks on nüüd nende igakülgne 
toetamine.” 

"Jälgides seda suurt tööd, mis on pandud uue keskuse loomisesse, on selge, et see on 
neil hästi välja tulnud! Tublid olete!" 

"On äärmiselt oluline näidata maailmale, et on olemas üks väike riik suure ookeani 
taga, mis on rikas ideede ja saavutuste poolest." 
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Ehitades meie kogukonda 

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 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. 


