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Eesti Lipu Selts — hoiab Eesti lippu au sees
Neli aastat kestnud Eesti Vabariik 100 pidustused on Tartu
rahu üritustega jõudnud sel
aastal lõpusirgele. Kogu selle aja on nähtaval olnud Eesti
lipp kui Eesti Vabariigi üks
rahvussümboleid.
30. mail 2004.a. asutati Tartu Ülikooli aulas Eesti Lipu Selts. Sellest ajast
alates on seltsi liikmed hoolitsenud
Eesti lipu ja ka teiste rahvussümbolite
säilitamise, tundmaõppimise, tutvustamise ja levitamise eest. Jüri Trei,
diplomaat ja seltsi esimees, on nõus
Eesti Päevalehe küsimustele vastama.
Millest kõik algas... ehk eelmäng?
- See on huvitav küsimus ja Eesti lipu
lähiajaloo vastu sügavamat huvi tundvatele inimestele kirjapanemist vääriv
lugu. Laulva revolutsiooni aastatel tuli
mul aidata korraldada ja vastutada
mitmete isamaaliste ning riiklike ürituste ettevalmistamise ja läbiviimise
eest. Siin oli õnnelik kokkusattumus,
kus minu töö ja hobi, ehk töö ja ühiskondlik tegevus kattusid.
- Aasta oli 1989 ja kultuuriministeeriumi muusika- ja teatriosakonna
juhatajana ning loomeliitude liikmena paluti minult abi lipuheiskamise
tseremoonia läbiviimiseks Toompeal. Jüri Kraft sai ülesande esimesed kolmkümmend sini-must-valget
lippu valmistada ja meil tuli tegeleda
tseremoonia läbiviimisega.
- Nii need järgnevad kümme aastat
saigi ette valmistatud lipupäevadega
seotud üritusi — presidendi vastuvõtud, kaitseväeparaadid, jumalateenistused ja loomulikult ka hommikused
lipuheiskamised Toompeal. Kutsusime kohale orkestrid ja koorid ning
samuti sai tellitud igal hommikul tornist kõlav lipu heiskamise ja õhtune
lipu langetamise signatuur.
Kuidas tekkis idee luua Eesti
Lipu Selts?
- 2004. aastal olles tagasi välislähetusest ja töötades taas välisministeeriumi peamajas, tegi peaminister Parts
koos riigisekretäriga mulle austava
ettepaneku panna kokku riiklik komisjon “Eesti lipp 120“ ja juhtida aastaringselt selle tööd. Lipukomisjoni
töös osalesid erinevate ametkondade ,
samuti mitmete isamaaliste ühenduste esindajad.

- Komisjon kutsus kõiki üles saatma
oma ettepanekud lipuaasta kava koostamiseks. Lipu juubeliaasta paljude
tööde ja tegemiste juures (pidulike
rahvakogunemiste, näituste, loengute,
kodukaunistamise, lipusümboolika ja
trükiste tellimise, lipuseaduse täiendamise jne) tuli ka ettepanek luua
Eesti Lipu Selts.
- Algatustoimkond kogunes esimest
korda Toompeal Kaitseliidu majja,
kus idee autor Andres Mihkels koos
Jaak Roosaarega tutvustasid Trivimi
Vellistele ja mulle oma plaani ning
palusid abi ning nõu selle idee toetamiseks. Kuna lipuaasta oli täies hoos
ja ürituste ajakava paika pandud, siis
otsustasime Eesti Lipu Seltsi avakoosoleku korraldada Tartu Ülikooli aulas
enne 4. juunit — Eesti Lipu sünnipäeva.
- Leppisime kokku ka Tartu meeskooriga, kes avaüritust aitas kaunistada
kauni meestelauluga, trükkisime pidulikud kutsed ja kavad. Kohale olid
palutud aukülalistena Mart Niklus,
Enn Tarto ja mitmete isamaaliste
ühenduste EÜS, Kaitseliit jpt esindajad.
Eesti Lipu Selts teeb tihedalt
koostööd mitmete isamaaliste
ühenduste ja ametkondadega,
nt. Riigikantseleiga. Mil moel?
- Meie aastatepikkused koostööpartnerid on Riigikogu juhatus ja Riigikantselei, samuti Eesti Naislaulu Selts,
Eesti Meestelaulu Selts ja EELK-Eesti
Evangeelse Luterliku kirik. Koos oleme korraldanud nii 24. veebruari, 20.
augusti kui ka 4. juuni lipupäeva jpt
üritusi.
- Samuti on meil tihe side ja koostöö kohalike omavalitsuste, koolide,
kaitseväe ja kaitseliidu noortega ning
mitmete isamaaliste ühendustega.
- Eesti Lipu Selts koostöös Eesti
Muinsuskaitse Seltsiga tegi üleskutse
korrastada ja kaardistada EV 100 juubeli ajal meie tuntud riigi- ja kultuuritegelaste ning Vabadusristi kavaleride
matmispaigad. Meie üleskutset võeti
kuulda ja tagasiside ning koostöö
eestlastega nii kodumaal kui välisriikides väärib kiitust.
- Tänutäheks tegime ettepaneku autasustada Eesti Muinsuskaitse Seltsi
piduliku sini-must-valge lipuga, mille
sel aastal koos Riigikogu juhatusega
ka üle andsime. Teise lipu otsustasime

koos Riigikogu juhatusega kinkida
Jaan Poska Gümnaasiumile Tartus.
Selle aasta oleme kuulutanud Tartu
rahu ja Jaan Poska aastaks. Soovime
siis Tartule ja Tartu vaimule jõudu
selle lipu all tegutsemiseks ning Eesti
asja ajamiseks.
- Muide, üks näide veel. EV100 raames koostöös ENLS ja EMLS külastasime kontsertreisiga “Hoia, Jumal,
Eestit“ ka Rootsit, Soomet ja Lätit, kus
panime lehvima Eesti lipud.
Üheks seltsi eesmärgiks on
korraldada selgitustööd Eesti
elanike hulgas. Mida on vaja
Eesti sümboolika osas enamasti
selgitada?
- Oleme läbi aastate korraldanud Eesti lipu ajalugu ja lipu kasutamise korda tutvustavaid loenguid ning näitusi
nii kodumaal kui välisriikides. Samuti
oleme trükkinud mitmeid lipu kasutamise korda tutvustavaid trükiseid ja
teinud ka filme.
- Meie poolt tehtud ettepanekute tulemusel täiendati Eesti lipu seadust,
lisades sinna mitmeid täiendusi ja
parandusi.
- Oleme aastaid olnud abiks ja nõuandjaks suurürituste sealhulgas ka
meie laulu- ja tantsupidude korraldamisel just Eesti lipusümboolika kasutamise osas.
Kas Sa oskad kokku arvutada
kasvõi umbmääraselt, kui palju
Eesti lippe on nende aastate
jooksul seltsi poolt üle antud?
- Raske on siin mingit arvu välja tuua.
Juba aastaid on Eesti Lipu Seltsil saanud kenaks traditsiooniks kinkida
Eesti Olümpiakomiteele nii suured kui
väikesed sinimustvalged lipud, mis antakse kaasa nii suve- kui taliolümpiamängudele minevatele sportlastele.
- Samuti oleme koos Riigikogu juhatusega kinkinud pidulikud lipud
tublimatele kodu- ja väliseesti koolidele ning seltsidele, meie isamaalistele
noorteühendustele jne.
Selts jagab Eesti lippe erinevatel tähtpäevadel ja sündmustel.
Millised olid viimased suuremad üritused, kus lippe jagati?
- Suuremad üritused viimase aasta
jooksul on kindlasti meie juubelilaulu- ja tantsupidu, Võnnu võidu 100,

kus lehvisid sajad suured ja tuhanded väikesed lipud ja kindlasti ka
ESTO-d on olnud meie poolt toetatud
lippudega — olgu need siis Helsingis,
Riias, Münsteris.

Mõned projektid on õnnestunud käivitada koos Riigikogu juhatuse või
omavalitsusega. Samuti on meie liikmetel ette nähtud sümboolne liikmemaks.

Eesti Kool Stockholmis on
saanud Eesti Lipu Seltsi ja
Riigikogu juhatuse poolt kingituseks Eesti lipu. Kuidas tuli
idee taolise toreda traditsiooni
loomiseks?

Kas pärast üritusi tänatakse ka
seltsi selle panuse eest või kipub
see unarusse jääma?

- Lähenemas oli EV100 ja diplomaadina ning varasemate suurürituste peakorraldajana paluti mind
osaleda korraldustoimkonna ajurünnakus, kus sai pakutud välja ajakava 1917-Eesti autonoomia sünd,
1918-Eesti Vabariigi sünd, 1919-Võnnu võit ja 1920 Tartu rahu.
- Samuti tuli mul meelde varasem EV
juubel, kui pakkusin idee teha muusikaline kingitus Eesti riigilt nendele
riikidele, mis Eestile Vabadussõjas
esimestena abikäe ulatasid. Lisasime
veel Islandi sinna kingituste saajate
ritta ja kindlasti lugeja aimab, miks.
- Siit tuli ka mõte, et järjepidevuse
mõttes võiks EV juubeliks teha veel
kingitusi ja Eesti Lipu Selts peaks seisma nende eest, kes eesti keelt ja kultuuri hoiavad. Need on meie tublimad
välis- ja kodueesti koolid, seltsid ning
otsustasime neile kinkida pidulikud
lipud.
Mittetulundusühingutel pole
kunagi palju raha. Kuidas selts
on raha kogunud (lipud pole
just odavad!) ning kui palju on
see nõudnud Sinult vabatahtlikku tööd või lausa ise omast
taskust tegevuse toetamist?
- Jah, meie meeskonnaga tegutseme
missioonitundest ja tihti tuleb seda
kõike nii oma aja kui tasku peal teha.

- Eestlastel ei ole kombeks väga tänada, kuid kui peale õnnestunud üritust
(loengut, näitust, kontserti) näed tänulikke silmapaare või kutset tulla
taas esinema — siis see ongi meile
kõige suurem tänuavaldus.
Selts tegutseb aktiivselt. Kui
pikka eluiga Sa seltsile ennustad?
- Seltsi inimesed tegutsevad peale
Tallinna ka Tartus, Pärnus, Sindis,
Haapsalus, Põltsamaal, Otepääl, Jõhvis, Narvas jm.
- Arvan, et kõik sõltub sellest, kas
suudame hoida järjepidevust ja haarata kaasa noori, kes jätkavad meie
poolt juba alustatut.
TIINA PINTSAAR
Üleval: Võnnu 100. (Fotod: Peeter
Hütt)
Vasakul: Lalupidu.
All: Pidulik kandelipu üleandmine
Stockholmi Eesti Koolile Eesti Lipu
Seltsi esimehe Jüri Trei ja Riigikogu
juhatuse esimehe Eiki Nestori poolt
2017. Lipu võtab vastu kooliõpilane
oma emaga.
All: Need kolm suurt lippu Lauluväljaku raadiotornis on perekond
Trei poolt tehtud korjandusega
muretsetud ja lipu seltsi nimel (kuna
kõik pere liikmed laulavad ja tantsivad) ning juba kolmas laulupidu
käime neid ka heiskamas.

