
INTERNATIONAL
ESTONIAN CENTRE

Võimalus jäädvustada 
mälestus oma perest



The International Estonian Centre in Downtown 
Toronto, designed by renowned architect Alar 
Kongats, will be a dynamic hub showcasing our 
rich heritage and promoting Estonian innovation. 
It will be a vibrant gathering place for Estonians 
of all generations and backgrounds to connect, 
celebrate, and share our culture and achievements 
with each other and the world. (Opening 2021) 

Toronto kesklinna rajatav International Estonian 
Centre on dünaamiline paik, mis tutvustab meie 
rikkalikku pärandit ja edendab Eesti innovatsiooni. 
Keskuse autoriks on tunnustatud arhitekt 
Alar Kongats. Elu täis kohtumispaigas võivad 
erinevatest põlvkondadest erineva taustaga 
eestlased üksteisega lävida ja pühitseda koos 
tähtsündmusi. Seal saab jagada meie kultuuri ja 
saavutusi nii omavahel kui ka terve maailmaga. 
(Avamine 2021)

Meie visioon

Tere sõbrad, 

Meie kogukond võib olla väike, kuid oleme suutnud kodumaalt kaugel 
end sisse seada, säilitades uhke tunde oma eesti pärandi ja eelnevate 
põlvkondade saavutuste üle. Oleme võtnud kindla suuna tulevikule, 
mis tagaks tulevaste põlvede teadlikkuse ja sideme oma eesti juurte, 
kultuuri ning kodumaaga. 

International Estonian Centre on esimene eestlaste keskus, mis ehitatakse 
21.sajandil väljaspool Eestit. See julge projekt on pälvinud toetajate 
tähelepanu nii Kanadas, USAs kui kaugemates riikides.

Kutsume kõiki liituma nendega, kes on juba toetamise osas huvi üles 
näidanud. Tänu teile kõigile saame täita meie ühise unistuse ning luua 
ainulaadne ja tähelepanuväärne eestlaste keskus. Mõelge sellele kestvale 
mälestusele, mis võite selle tähendusrikka toetusega luua.

Sõnum kampaania läbiviijatelt
Mihkel Liik ja Andy Prozes, Kalevipoja Laud juhid
Riina ja Allan Hess, Viru Vanemad juhid



Kapitalikampaania pakub erinevatele põlvkondadele võimalust austada meie 
minevikku ja aidata tagada Põhja-Ameerika eesti kogukonna uhke ja jõuline tulevik.

“Kalevipoja Laud”
Need, kes annetavad $100 000 või rohkem, saavad “Kalevipoja Laud” tunnustatud liikmeteks. 
Sellega kaasneb nimepanemise õiguse erinevate keskuse osadele vastavalt toetuse suurusele ning 
nende nimed jäädvustatakse vastaval tänutahvlil. Toetus võib olla tehtud pere nimel või mälestusena 
üksikisiku/perekonna auks.

Tahame siinkohal tänada kõiki seniseid Kalevipoja Laua annetajaid nende inspireerivate ja heldekäeliste 
kingituste eest:

 
 

“Kalevipoja Laud” nimepanemise võimalused (makstav 1–5 aasta jooksul)

“Tahame edasi liikuda tuginedes 
sellele tugevale alusele, mille meie 
vanemad rajasid. Nüüd on meie kord 
tulevikku toetada.”

Thomas ja Kristiina Heinsoo,
Kalevipoja Laud liikmed

Thomas & Kristiina Heinsoo
Allan & Riina Hess
Lembit Jänes
Epp K. Jürima-Sonin
David & Kristina Kalm and John & Anette Kalm
A.M. & V.S. Kaunismaa Family
Erik & Sandra Küttis
Glen & Outi Leis

Mihkel Liik & Leslie Cairns
Jüri Otsason & Bernadine Morris
Andrew Prozes
Martin and Virve Reigam Trust
Ants & Inga Toi
Ken & Monika Valvur
Simon Wookey
Anonüümne

Keskus (reserveeritud) $3,000,000
Suur saal (reserveeritud) $1,000,000
Peasissekäigu fuajee  $1,000,000
The Annex (11 Madison maja)  $1,000,000
Põhjatiiva ülemine galerii  $500,000
Lõunatiiva ülemine galerii  $500,000
Katuseterrass (reserveeritud)  $350,000
Rõdu  $300,000
Koosolekuruum (reserveeritud)  $250,000
Jälakäiate tee $250,000 
Professionaalne köök  $200,000
Keerdtrepp (lõunatiib)  $200,000
Lift  $200,000

Kokteilisalong (teisel korrusel)  $200,000
Lifti juures asuv trepp  $150,000
Raamatukogu (reserveeritud)  $150,000
Tegevussaal  $150,000
Klassiruumid (4 saadaval)  $100,000
Õppesaal (kolmas korrus)  $100,000
Katuseaia fuajee (katusel)  $100,000
Välivaatega “Siluett” istumisala 
   (teisel korrusel) 
   (7 saadaval - 3 reserveeritud)  $100,000
Õues asuv istumisala (2 saadaval)  $100,000
Õues asuv “Siluett” ala (7 saadaval)  $100,000



“Viru Vanemad”
Need, kes toetavad projekti $10 000–$99 999 (makstav 1–5 aasta jooksul), kuuluvad “Viru Vanemad” 
liikmeskonda ning nende nimed jäädvustatakse tänutahvlil, mis pannake keskuses nähtavale kohale. 
Toetus võib olla tehtud pere nimel või üksikisiku/perekonna mälestusena.

Südamlik tänu kõigile Viru Vanematele!

 
 
 

Kui soovid teha kummardust oma juurtele ning anda oma 
osa eesti kogukonna tuleviku kujundamisel, palume pöörduda 

Urve Tambergi poole aadressil donations@estoniancentre.ca.
 

*Kui soovite jääda anonüümseks, siis võimaldame seda vastavalt soovile.

Enno & Anne Agur
Tim Ararat & Tiiu Hess
Ryan Barnett & 
    Helve Hess Barnett 
Robert & Lilian Baxter
Toomas Eichenbaum
Peeter & Svea Einola
Silvia Ernesaks
Glenn & Pille Gold
Mihkel & Kati Holmberg
Siim Holmberg
Eric Jakobson & Merike Remmel 
Peter & Ellen Kaju
Maria Keizer

Dylan Kelly & Reet Hess
Lea Kõiv
Alar & Theresa Kongats
Rein Kuris
Anne Leius
Käbi Lokk
Gary & Lisa Maavara
Katrin Marley
Mariann McConnon & Family
Valdeko & Eevi Novek
Ülo Nurmsoo
Mati Pajo & Talvi Hess
Rein & Maret Pajo
Veiko Parming

Arne & Kersti Randsalu
Anne Remmel
Raivo & Anne-Mari Remmel
Tiit Romet
Urve Tamberg
Thomas Tampõld & Ana Tampõld 
Jaan & Tiina Timusk
Ellen Valter
Maris-Ann & Thomas Vanaselja
Eva Varangu
Paul-Erik Veel & Krista Käis-Prial
Anonüümne (3)*

“Lastevanematena tahab igaüks anda 
oma lastele parima. Projekt aitab 
kinnitada nende tulevikku eestlastena.”

Merike Remmel ja Eric Jakobson, 
Viru Vanemad liikmed



Parim aeg oma eesti pärandi tähistamiseks on just praegu, aidates üheskoos rajada uus eestlaste 
keskus, mis kestaks läbi põlvede. Jäädvustage mälestus oma perest, tehes International Estonian 
Centre jaoks perenimeline toetus. $100 000 ja enama dollari väärtuses toetusega kaasneb hoone 
eri osadele nimepanemise õigus.

Soovitame kaaluda võimalust lisada oma nimi üha pikemaks venivasse nimekirja nendest, 
kes on uue keskuse nägemuse elluviimiseks oma toetust pakkunud.

Kasutage ära võimalus teha tulumaksu seisukohalt parim annetus
Kui omate aktsiaturul väärtpabereid, ei tarvitse annetatav summa olla nii suur nagu võiks esialgu 
arvata! Kapitalikasumilt ei pea maksma tulumaksu, kui annetate aktsiad nende turuväärtuse suuruses 
otse International Estonian Centre’ile.

 Kui kaalute toetuse tegemist, siis on hea teada, et:
•	 Iga Kanada ja USA annetuse puhul väljastatakse tulumaksukviitung täissumma peale
•	 Lubatud toetusi võib keskusele välja maksta viie aasta jooksul 
•	 $100 000 dollarise ja suurema toetuse korral kaasneb võimalus panna 

nimi keskuse eri osadele
•	 Väärtpaberite annetamine võib tähendada kokkuhoidu maksudelt ja oluliselt vähendada 

toetuse tegemise kulusid

Jäädvusta mälestus oma perest



Külasta: estoniancentre.ca

E-post: donations@estoniancentre.ca

Jälgi meid Facebookis: @EestiKeskus

International Estonian Centre projekti taga on nelja suurema 
organisatsiooni ühistöö ja nägemus: Toronto Eesti Maja, 

Toronto Eesti Ühispank, Eesti Sihtkapital Kanadas ja Tartu College.


