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Allan ja Riina Hess juhivad kapitalikampaaniat Top 100 kingitust 
 

 
Allan ja Riina Hessil on tugev usk Eesti 
kogukonna meelsusesse ja otsusekindlasse 
vaimu ning seetõttu on nad võtnud enda peale 
kohustuse juhtida suuremat osa uue Eesti 
Keskuse kapitalikampaaniast. 
 
Top 100 Kingituse juhtidena on nad kindlalt uue 
keskuse väljaarendamise poolt. Nende sõnul 
aitab keskus tagada eesti kultuuri säilimist ja 
kasvu. 
 
„Meie vanemad ja vanavanemad saavutasid 
uskumatult palju pannes eesti kogukonnale 
tugeva aluse,“ nimetas Riina. „Nüüd on aeg tõrvik 
edasi anda meie põlvkonnale, et saaks teoks uus arenguetapp.“ 
 
Allan, kes on kardioloog ja Riina, kes omab ja juhib südamediagnostika laborit, elavad mõlemad 
Torontos. Nad teavad väga hästi, kuidas Eesti kogukond on toetanud mitmesuguseid 
programme, üritusi ja tegevusi nii algusaastatel kui hiljemgi. Nad mäletavad selgelt, kuidas nad 
võtsid 17 aastat järjest kolm korda nädalas ette oma endisest kodust Queensville’st 
kahetunniseid autoreise Toronto Eesti kooli või teistele üritustele. 
 
Miks nad pakuvad oma toetust uue keskuse loomiseks? 
Allan võtab kätte Hessi pere foto, mis seisab nende kodus kesksel kohal. 
“See ongi põhjus, miks me seda teeme,” ütleb ta viimaks, viidates perele, oma kuuele lapsele ja 
neljateistkümnele lapselapsele. “Teeme seda nende jaoks, et meie kultuur jääks püsima ja 
areneks edasi.” 
 
Uus keskus aitab tagada, et alati oleks olemas koht, millega Eesti juurtega inimesed end 
seostavad, kus nad tunnevad end teretulnuna ja kus nad saavad ajaloo ja kultuuri kohta teavet. 
See aitab hoida Eestit - ta väärtusi ja traditsioone - elus. 
 
“Loodame, et inimesed hakkavad rohkem mõtlema, kuidas nad saavad uut keskust toetada ja 
kuidas sellesse panustada,” märkis Riina. 
 
“On mitmeid viise, kuidas annetusi teha, nii et nad oleks kasulikud nii toetajale kui ka 
kogukonnale. Näiteks võib väärtpaberite annetamine olla mõlemale poolele soodne,” seletas 
Riina. 
 
Lisaks on pikema perioodi jooksul tehtud annetused üks suurepäraseid viise oma panuse 
andmiseks. 
 
“See on meie põlvkonna projekt,” lisas Allan. “Käes on aeg, et inimesed astuks üles ja 
osaleksid!” 
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Kapitalikampaania käigus seletame erinevaid viise, kuidas toetusi teha, kuigi soovitame igaühel, 
kes tahab annetada suuremat summat, pöörduda nõuanneteks oma raamatupidaja poole. 
Kampaania läbiviijad suhtlevad nii professionaalse kogukonnaga, nagu advokaadid ja 
raamatupidajad, kui ka üksikute rahastajatega, et arutleda annetamise võimaluste üle. 
 
Eesti Keskus on esimene uus rajatis, mis ehitatakse Põhja-Ameerikas 21.sajandil sihiga 
edendada Eestit ja jagada meie keelt ning kultuuri. Osalemine tähendab kordumatut võimalust 
olla pärandi loomise juures, mis austab meie esivanemaid ja aitab tagada särava ja paljulubava 
tuleviku. 
 
Kampaania juhid: 
 
Toomas Hendrik Ilves, endine Eesti president, kapitalikampaania auesimees 
Andy Prozes (põhitoetaja) ja Mihkel Liik, Allan ja Riina Hess  "Top 100 kingitust" kaasjuhid 
Mati Otsmaa, USA-poolne esindaja 
Lisateave on varsti saadaval. Kontrollige kodulehte aadressil http://www.estoniancentre.ca ning 
jälgige meie Facebooki lehte. 
Teavet annetuse tegemise kohta saate Urve Tambergilt donations@estoniancentre.ca. 
 
 
TÄHTIS MEELDETULETUS TULEVASTEST ETTEVÕTMISTEST   
 
Koosolek kogukonna kaasamiseks: kolmapäeval, 7. november kell 19.00 Eesti Majas. 
Uudiskiri: Liituge meie peatselt väljasaadetava uudiskirjaga. Külastage http://estoniancentre.ca 
ja jagage meiega oma e-posti aadressi. 
 
Küsitlus: Me ootame teiepoolset vastukaja! Kuidas soovite saada teavet uue Eesti keskuse 
kohta ja kui sageli? Küsitluse leiate aadressil http://www.estoniancentre.ca 
 
Hoidke end kursis: Meie Facebooki lehelt @EestiKeskus leiate teateid viimaste uudiste, 
sündmuste ja fotode kohta. 
 
Lisateabe saamiseks külastage: http://www.estoniancentre.ca 
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