2019 USA korp! Indla koondise aastakokkuvõtted
9. veebruar 2019 - USA korp! Indla koondise talvepidu
Korp! Indla järjekordne talvepidu toimus juba traditsiooniks saanud kohas - vil! Kaja Kooli ja Mark Deatoni
külalislahkes kodus Oaktonis, Virginias. Jaanuaris toimuma pidanud talvepeo pidime küll suure lumetormi tõttu
küünlakuusse edasi lükkama, kuid see ei tähendanud, et pidu vähem meeleolukas oleks olnud. Pärastlõuna algas
töiselt korp! Indla koosolekuga, kus pandi paika USA koondise tegevusplaan ja ürituste teemad käesolevaks
poolaastaks. Peale töist osa võis alata ürituse meelelahutuslik osa, indlaensistega liitusid abikaasad, korp! Rotalia
ning EÜSi liikmed ja külalised. Peremees pakkus tervitusjoogiks erkrohelist Appletinit, mis olevat olnud populaarne
jook Indla pidudel aastakümneid tagasi. Õhtu jätkus suurepärase õhtusöögiga ning loomulikult ühislaulmisega,
ette kanti mitmeidki leibcantusi ning õpiti selgeks ka uusi laule.

Jaane Orav, Anu Oinas, Kaja Kool, Maria Pedak Kari, Relika Westhoff,
Kaia Kiechman, Jane Raub, Tiina Keder, Tiina Ets, Tiiu Kera.

Tiiu Kera, Tiina Ets, Relika Westhoff, Jane Raub, Kaia Kirchman.

Korp! Rotalia korp! Indla talvepeol 2-9-19
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23. veebruar 2019 – USA korp! Indla koondis - reb! Aliisa Altau referaat
Meie tubli reb! Aliisa Altau esitas 23. veebruaril 2019 ettekande tennisemängust. Ettekandes kuulsime, millised on
Aliisa enda saavutused tennises, veidi tennise ajaloost ja mängutehnikast, sellest kes on kuulsamad naismängijad
Eestis ning millist tüüpi väljakutel tennist mängitakse. Aliisa oli kaasa toonud ka oma tennisemängus saadud
auhinnad. Nagu ikka oli indlaensistel palju küsimusi ning Aliisa vastas neile põhjalikult.

Tiiu Kera, Kaia Kirchman, Lya Karm, Anu Oinas, Kaja Kool, Aliisa Altau, Jane Raub, Maria
Pedak Kari, Deborah Klepp,

reb! Aliisa Altau esitab referaati

3. märts 2019 - USA korp! Indla koondise kommerss
Korp! Indla USA koondise kevadkommerss toimus 3. märtsil meie esinaise vil! Lya Karmi kodus. Oli tore tõdeda, et
sel korral oli osavõtt aktiivne vaatamata mitte just kõige paremale ilmateatele – lumi ja vihm! Enne õestust
pidasime erakoosoleku, kus kõik hääletasid üksmeelselt Deborah Kleppi rebaseks võtmise poolt ning värvid
otsustasime anda taaskord ühehäälselt meie tublidele rebasetele Jaane Oravale, Aliisa Altaule, Tiiu Kerale ning
Piret Lai-Neubacherile. Õestuse aeg oli lõbus ning uued värvikandjad olid uhked oma värviliste rinna paelte üle!
Üldkoosolekul panime ka paika järgmise semestri tegevuskava ja arutasime mitmeid teisi meile tähtsaid küsimusi.
Üldkoosolekule järgnes õestus, õhtusöök ning meeleolukas ühislaulmine.
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3. märts 2019 – USA korp! Indla koondis - KLENK (Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondis) – Kariibi mere kruiis.
KLENK pidas oma Kariibi mere kruiisi 3. märtsil 2019, kus indlaensised mitmest riigist tulid kokku korporatsioonide
lõunale.

USA korp! Indla vil!! Helle Kiiss, Tiina Ets, Epp Karike Sonin,
Krista Snow (vil! Canada).

KLENKi Kariibi korporatsiooonide lõunasöök
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7. märts 2019 - USA korp! Indla koondise rahvariiete identifitseerimine ja parandamine
vil!! Anu Oinas ja Tiiu Kera tulid kokku päevaks, Ashburn, Virginias, et Pillerkaare rahvatantsu rühma rahvariiete
komplekte identifitseerida ja parandada. Anu on Pillerkaare rahvariiete haldaja ja tema juures on rahvariiete vara,
mis laenatakse tantsijatele. Raamatutest sai palju uurida ja arutada, parandamise töö oli püsiv ja tegelemine oli nii
väga huvitav!
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19. mai 2019 – USA korp! Indla koondise koosoleku kokkuvõte
19. mail 2019 kohtusid Korp! Indla USA õed vil! Tiiu Kera kodus Gaithersburgis Marylandis. Peale koosolekut oli
ühistegevuseks plaanitud ristpistes Eestist pärit Puhja kindakirja tikkimine. Tiiu oli kõigile osalejatele vajalike
materjalide komplektid valmis pannud, mis olid mõeldud nii väikese järjehoidja kui ornamendi tegemiseks. Nii
mõnelegi oli perforeeritud paberile tikkimine uus kogemus; samas oli tükk tegemist ja nalja ka mulinee-niidi
nõelasilma saamisega, abiks lugemisprillid, luubid ja nõelasulased. Tiiu oli meile väga heaks juhendajaks ning kõik
said oma järjehoidjate algused käima. Silma-puhkepausidel saime maitsta kaasavõetud roogi ja nautida saabunud
suvesooja.
vil! Jaane Orav

Lya Karm, Deborah Klepp, Inne Joonsar, Jane Raub, Helena Otsa, Tiina Ets,
Tiiu Kera, Jaane Orav, Kaia Kirchman, Maria Pedak Kari, Kaja Kool, Anu Oinas

Anu Oinas & reb! Deborah Klepp

Tiina Ets, Helena Otsa, Maria Pedak Kari, Tiiu Kera, Kaja Kool, Jaane,
Orav, Lya Karm.

Jaane Orav, Kaja Kool, Tiiu Kera

Jaane Orav (taga: Deborah Klepp,
Inne Joonsar, Anu Oinas)
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8. juuni 2019 - USA korp! Indla koondise koosoleku kokkuvõte
Juuni algul kohtusid korp! Indla USA õed vil! Jane Raub’i kodus Alexandrias Virginias. Peale koosolekut toimus
arutelu algaja kirjaniku Betti Alveri 1927. aasta esikromaani „Tuulearmuke“ teemal. Alles hiljem sai Alverist tuntud
eesti luuletaja „Tuulearmuke“ on omapärane armastusromaan – noorte tüdrukute muutlike tujude,
eneseotsingute ja -leidmistega. Peategelane Lea ongi see tuulearmuke – ta armastab tuult, et kui tuul oleks
inimene, suudleks ta surnuks…
Enamusel kohal viibijatest oli tasuta allalaetav e-raamat läbi loetud, kuigi pea sajanditaguse keelekasutuse tõttu oli
veidi sõnaseletusraamatuid kasutatud ning oli vajadus ka lõpusündmustikku selgitada. Oli huvitav tõdeda, et sellest
ajastust ongi pärit paljude välis-eestlaste vanavanemate kaudu kasutatav eesti keel (näiteks: klassiline vs.
klassikaline muusika). Raamatust alguse saanud vestlus arenes Jane tagaaias pakutava mojito-mokteili
(alkoholiovaba kokteil) kõrval sujuvalt uutele teemadele, nagu suvepuhkuste plaanid ja kassi-koerapidamise lõbud.
(vil! Jaane Orav, Washington, DC)

Jane Raub, Kaia Kirchman, Inne Joonsar, Karini Eliste, Helena
Otsa, Lya Karm, Jaane Orav.

Suupisted

Mojito-mokteil

Jane Raub & Inne Joonsar
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5. juulil 2019 USA korp! Indla vil!! osalesid Eesti Laulupeol Tallinnas

Vil!! Relika Westhoff ja Maria Pedak-Kari

29. september 2019 - USA korp! Indla koondise koosoleku kokkuvõte
Peale pikka suvepuhkust saime septembri koosolekuks vil! Lya Karm’i juures kokku, et valida
uus eestseisus-juhatus. Suure rõõmusõnumina saabusid trükist ka kuus kasti korp! Indla 95. aastapäeva puhuks
koostatud raamatud „Korporatsioon Indla Ameerika Ühendriikides 1955-2019“. Vil!! Maria Pedak-Kari ja Tiiu Kera
rääkisid oma suvistest Eesti muljetest ja korp! Indla kokkutulekul Tallinnas osalemisest.
(vil! Jaane Orav, Washington, DC)
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20. oktoober 2019 - USA korp! Indla koondise koosoleku kokkuvõte
Korp! Indla USA koondise Suurpõgenemise 75. aastapäeva tähistamine toimus 20. oktoobril 2019. Hoolimata
lausvihmasest ilmast tuli oktoobri lõpus Gaithersburg, Marylandis kokku seltskond korp! Indla õdesid koos
kaaslaste ja külalistega, et tähistada 75e aasta möödumist sellest traagilisest sündmusest, mis puudutas kogu Eestit
– nii minejaid, kui jääjaid. Esinaine vil! Lya Karm ning külaline Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) president
Marju Rink-Abel pidasid kõned selle sündmuse ajaloolisest tähendusest ja tähtsusest. Kuulasime ja lugesime ette
põgenejate perekondade lugusid.
(vil! Jaane Orav, Washington, DC)

vil! Jaane Orav, reb! Deborah Klepp, vil!! Helena Otsa, Lya Karm, Tiiu Kera,
Kaia Kirchman, Maria Pedak-Kari.

vil! Tiiu Kera
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2. november 2019 - USA korp! Indla koondise koosoleku kokkuvõte
Novembri kokkusaamine toimus esmakordselt vil! Jaane Orav’a kodus Washington, DCs. Plaanitud küünla- ja
kaminaõhtu sel jahedal hingedepäeval kujunes kohati väga emotsionaalseks, kui meenutati 75-aasta taguseid
suurpõgenemisega seotud mälestusi. Kõik kohalviibijad rääkisid oma loo Ameerikasse sattumisest - kes sel, kes
eelmisel sajandil.
(vil! Jaane Orav, Washington, DC)
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9. november 2019 - USA korp! Indla koondise ERKU (Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides) Auhindade Gala
Programmi osalemine. EANKi kirjeldus:
“EANC is excited to announce the induction of Ms Anu Oinas and the Washington, DC-based folk dance group
PILLERKAAR into the ERKU Awardees of the Class of 2019.
The Estonian culture is rich in traditions, customs and musical expression, and these treasurers serve as a
tremendous calling card representing Estonia and Estonians around the world. The folk dance group PILLERKAAR
has graced stages, stadiums and festivals with their energy and talents since 1971, playing a tremendous role in
bringing Estonians together and consistently bringing a colorful glimpse of Estonian culture and people to the
American public. ERKU recognizes Ms Anu Oinas for her outstanding service to the Estonian community. Her efforts
to preserve our cultural treasures goes beyond taking the stage.
This is a bow to the many, many folk dancers, young and old, who keep the torch and the Estonian cultural spirit
alive and dancing! Come applaud all of our folk dance enthusiasts and support Anu, Pillerkaar and the EstonianAmerican and Baltic communities at the 2019 Awards Gala hosted by ERKU on Nov. 9th at the Marriott Wardman
Park in Washington, DC!”

vil!! Helena Otsa, Laine Kõiva Louisa Pedak, reb! Deborah Klepp, vil!! Anu Oinas,
Inne Joonsar, Gilda Karu, Maria Pedak-Kari, Lya Karm, Jane Raub

vil! Anu Oinas sai auhinna tasumata saavutamise eest.
Kadri Kallas-Zelek ja Jeff Zelek – noored Pillerkaare juhid

Eesti Rahvatantsu Rühm Pillerkaar – Anu Oinas –Juht

9. novembril 2019 toimus Washingtoni kõrgetasemelises Marriott Wardman Park hotellis Eesti Rahvuskomitee
Ühendriikides (ERKÜ) ja Joint Baltic National Committee (JBANC) ühine gala, millega tähistati Eesti kultuuri ja Eesti
tutvustamist paguluses. Kohal olid sajad Baltikumi taustaga inimesed, eesotsas Eesti peaminister Jüri Ratase ning
Eesti, Läti ja Leedu suursaadikuga. Vil! Anu Oinas teenis suure tunnustuse Washingtoni Eesti rahvatantsurühma
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Pillerkaar asutamise ja juhtimise eest aastatel 1971–2015 ja saalis olnud inimesed plaksutasid ja tõusid tänu
avaldamiseks püsti, kui Anule väljapaistvate saavutuste ja organisatsiooni ülesehitamise eest autasu anti.
Publiku seas oli ka Anu tütar Laila, rohkem kui kümme korp! Indla õde ning mitmed endised ja praegused
rahvatantsijad, kes kõik teavad, kui palju on Anu nende aastate jooksul ohverdanud ja kui pühendunult ta on
töötanud, et hoida Eesti kultuuri, kasvatades samal ajal kahte tütart ja töötades väga nõudlikul ametipostil.
Auhinna vastuvõtmisel peetud kõnes, Anu otsustas keskenduda kõigile nendele, kellega ta on aastate jooksul
koostööd teinud ja tõi rohkem kui 150 Pillerkaares tantsinud inimest nimepidi välja. Kaunistatud kirsipruun-valgeroheline korp! Indla värvidega, Anu kandis piduliku sündmuse puhul hiilgavat ja elegantset kuldset ja musta
õhtukleiti.
Säravate silmadega, Anu otsustas pühendada auhinna oma isa Karl Linnasele, meenutades tänukõnes, kuidas Eesti
kultuuri hoidmisel, koos isaga, ehitasid esmalt 1960. aastal üles gaidide rühma Long Islandil ja 1970. aastatel Eesti
Noorte Orkestri Long Islandil (ENOLI). Oma elu eesmärgi - kasvatada Eesti kultuuri rahvatantsu kaudu - päris Anu
just oma isalt.
(vil! Deborah Klepp, tõlgitud - Anu Oinas)
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