
Valimispiirkond / Valkrets nr 1
Lõuna-Rootsi / Södra Sverige  
(sihtnumbrid 200 00 – 399 99)

Meriliis Kallisaar (Kalmar)
s. 07.05.1984 Tartus

Olen oma perega (elukaaslane ja kolm last) viimased 9,5 a Rootsis ela-
nud. Stockholmis elades lõin aktiivselt kaasa Stockholmi Eesti Huvikooli 
tegemistes, nii lapsevanema kui korraldajana. Nüüd elame Kalmaris, kus 
töötan sisustuse e-poes masterdata spetsialistina, koolitan välja oma 
osakonna uusi töötajaid ja tegelen lattu tulevate kaupadega.
Jag har bott i Sverige med min familj (sambo och tre barn) de senaste 
9,5 åren. Medan jag bodde i Stockholm var jag aktivt involverad i 
Stockholms Estniska Kulturskolas verksamhet, både som förälder och 
arrangör. Nu bor vi i Kalmar där jag jobbar som dataspecialist i en 
e-butik för inredning, utbildar nya medarbetare på min avdelning och 
tar hand om varor som kommer in på lagret.

Kadi Levo Bošnjak (Hässleholm)
s. 07.05.1989 Rakveres

Olen hetkel emapuhkusel oma väikese tütrega. Töötan 2021. aasta 
sügisest alates Kristianstadis gümnaasiumi inglise keele õpetajana. 
Enne seda töötasin neli aastat Lundis eesti keele õpetajana. Olen 
Lundi Eesti Maja abiesimees ja aitan kaasa seal erinevate ürituste 
korraldamisel. Mind huvitab jätkuvalt eesti keele õpetamise tähtsus 
siin Rootsis ning samuti mitmekeelsete laste keele areng ja selle 
tähtsustamine peredes. See on ala, kus soovin kaasa lüüa nii mõtete 
kui tegude ja ettepanekutega.
Just nu är jag mammaledig med min lilla dotter. Jag arbetar som 
engelsklärare på gymnasiet i Kristianstad från hösten 2021. Innan 
dess arbetade jag som lärare i estniska i Lund under fyra år. Jag är 
vice ordförande i styrelsen för Estniska Huset i Lund och hjälper till 
med att anordna olika evenemang där. Jag är intresserad av att lära 
ut det estniska språket här i Sverige, samt av språkutvecklingen hos 
flerspråkiga barn och jag vill betona dess betydelse i familjer. Det här 
är ett område där jag vill engagera mig i såväl tankar som handlingar.

Jaak Pruulmann-Vengerfeld (Lund)
s. 22.03.1980 Tartus

Tööalaselt olen tarkvarainsener ja süsteemiadministraator. Kodus kas-
vatan kolme poega ja olen abikaasa. Vabal ajal olen viimased paar aastat 

osalenud Lõuna-Rootsi Eesti Maja tegemistes. Olen olnud REL Lõu-
na-Rootsi osakonna revisjonikomisjonis. Eestlus Rootsis, isegi kui seda 
on raske defineerida, on omaette väärtus, seni loodu-tehtu alalhoidmine 
on oluline. Samuti on oluline võimaldada Eesti kultuuri ja keelega kokku-
puutumist praegu siin üleskasvavatele eesti juurtega lastele.
Jag är mjukvaruingenjör och systemadministratör till yrket. Hemma 
fostrar jag tre söner och är make. På min fritid har jag under de senas-
te åren deltagit i aktiviteterna i Estniska Huset i Lund. Jag har suttit 
i revisionskommittén för REL:s sydsvenska avdelning. Estniskheten i 
Sverige, även om den är svårt att definiera, har ett värde i sig. Att 
behålla det som skapats hittills är viktigt. Det är också viktigt att låta 
barn med estniska rötter som nu växer upp här komma i kontakt med 
esternas kultur och språk.

Kristi Salla (Klagshamn) 
s. 12.03.1983 Kadrinas

Rootsis olen elanud 2015. aastast saadik, kui kolisime perega 
Malmösse. Leidsin end üha rohkem osa võtmas Lundi Eesti Maja 
tegevustest ning käesoleva aasta kevadel valiti mind Eesti Majas 
tegutseva Lõuna-Rootsi Eesti Maja Ühingu esimeheks. Olen kaasa 
löönud keelekomisjoni tegevuses. Oma laste ja ka iseenda pealt näen, 
kui oluline on oma identiteedi säilitamiseks olla kaasatud keelt ja 
kultuuri hõlmavatesse tegevustesse. Seega on minu soov edendada 
nii Rootsi eestlaskonna tihedamat omavahelist kultuurikoostööd kui 
ka luua tihedamaid kontakte kultuurivallas kodu-Eestiga.
Jag har bott i Sverige sedan 2015, då jag och min familj flyttade till 
Malmö. Jag märkte att jag deltog mer och mer i Lunds Estniska Hus 
verksamhet och under våren valdes jag till ordförande för Estniska 
Föreningen i Lund. Jag har deltagit i språknämndens verksamhet. Jag 
ser på mina barn och på mig själv, hur viktigt det är att vara delaktig i 
aktiviteter som rör språk och kultur för att bevara sin identitet. Därför 
vill jag främja ett närmare kulturellt samarbete mellan sverigeester 
samt skapa närmare kulturella kontakter med hemlandet Estland.

Valimispiirkond / Valkrets  nr 2
Lääne-Rootsi / Västra Sverige 
(sihtnumbrid 400 00 – 569 99, 650 00 – 689 99)

Kaja Jakobsen (Billdal)
s. 02.02.1974 Kuressaares

Olen juba üle kümne aasta aktiivselt kaasa löönud ja eest vedanud 
eestlaste tegevusi Göteborgi kandis. Minu südameasjaks on laste ja 
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noorte tegevus, seega olen juhtinud Eesti Keeleklubi Göteborgis, kus 
lapsed reeglipäraselt kohtuvad, harjutavad keelt ja õpivad tundma 
eesti kultuuri. Täiskasvanutele korraldan koos teiste toredate inimes-
tega vabariigi aastapäeva tähistamist ja muid kultuuriüritusi. Lisaks 
vastutan, et kõik kulud ja tulud omavahel klapivad REL Göteborgi 
osakonnas. Nüüdseks kuulun ka Estivali juhatusse ja võtsin enda kan-
da järgmise aasta Estivali peo korraldamise. Oma argipäevas töötan 
HR spetsialistina koolituste alal Folktandvården Västra Götalandis. 
Kodus on mul fantastiliselt toetav pere. Olen olnud saadik kaks pe-
rioodi ja istunud juhatuses. Lisaks kuulun REL Göteborgi juhatusse. 
Soovin tugevdada sidet noorte ja eakate eestlaste vahel, arendada 
noorte ja laste tegevust. See on meie tulevik ja järjepidevus.
I mer än tio år har jag aktivt deltagit i och lett esternas verksamhet i 
Göteborgsområdet. Jag är intresserad av barns och ungas verksam-
het, så jag har lett Estniska Språkklubben i Göteborg, där barn regel-
bundet träffas, övar språket och lär sig om estnisk kultur. Tillsammans 
med andra trevliga människor anordnar jag nationaldagsfirande och 
andra kulturevenemang för vuxna. Dessutom ansvarar jag för att alla 
kostnader och intäkter stämmer överens på REL Göteborg. Jag är nu 
även medlem i Estivals styrelse och tog på mig att anordna nästa 
års Estival-fest. I min vardag arbetar jag som HR-specialist inom 
utbildning på Folktandvården Västra Götaland. Jag har en fantastiskt 
stöttande familj hemma. Jag har suttit i REL-s styrelse under två 
mandatperioder. Dessutom är jag ledamot i REL Göteborgs styrelse. 
Jag skulle vilja stärka kopplingen mellan unga och äldre ester samt 
utveckla ungdomars och barns aktiviteter. De är vår framtid och 
kontinuitet.

Meeri Lepik (Mölndal)
s. 11.09.1974 Rootsis

Erialalt olen elektrotehnika insener. Samas olen aktiivne mitmes Göte-
borgi eestlaste ühingutes nagu Göteborgi Eesti Segakoor ja Eesti Teater 
Göteborgis, Korp! Filiae Patriae ja Koitjärve. REL saadik olen olnud juba 
eelmisest sajandist alates. Olen ka juhatuse liige. Eestlus on mulle elus 
pakkunud väga palju ja soovin seda võimalust ka teistele anda.
Jag är elektroingenjör till yrket. Samtidigt är jag aktiv i flera estniska 
föreningar i Göteborg, såsom Estniska Sångkören och Estniska 
Teatern, Korp! Filiae Patriae och Koitjärve. Jag har varit medlem i 
REL sedan förra seklet. Jag är också styrelseledamot. Den estniska 
verksamheten har erbjudit mig mycket i livet och jag vill ge denna 
möjlighet till andra också.

Kadri Looring (Göteborg)
s. 16.04.1977 Pärnus

Olen sünnilt pärnakas ja sattusin Rootsi 2001. aasta augustis lapsehoid-
jana ja siin ma nüüd olen, peale 21 aastat ikka veel alles Rootsi riigis. 
Nüüd on mul endal neli last, kellel on suur eestimeelsus. Võtan aktiivselt 
osa Eesti Keeleklubis Göteborgis ja löön kaasa ka Eesti Teater Götebor-
gis. Need kaks klubi tegid omavahel toredat koostööd, kui lavastasime 
“Leiutajateküla Lottet”. Hetkel töötan Göteborgi Förskoleförvaltnin-
gen’is. Vabal ajal koon ja heegeldan, aga kui ilm lubab, siis paneme terve 
perega rulluisud alla ja lähme rullima. Nädalavahetusel meeldib mulle 
perega kohvikus käia. Soovin levitada eesti keelt ja kultuuri.
Jag föddes i Pärnu och hamnade i Sverige i augusti 2001 som barnflicka. 
Efter 21 år är jag fortfarande kvar här. Nu har jag fyra egna barn som 
är väldigt förtjusta i Estland. Jag deltar aktivt i Estniska Språkklubben i 
Göteborg och även i Estniska Teaterns verksamhet. Dessa två klubbar 
samarbetade fint när vi satte upp pjäsen “Uppfinnarbyns Lotte”. Jag 
jobbar för närvarande på Förskoleförvaltningen i Göteborg. På fritiden 
stickar och virkar jag, men om vädret tillåter, tar hela familjen på sig 
rullskridskorna och rullar iväg. På helgen går jag gärna på café med min 
familj. Jag vill sprida det estniska språket och den estniska kulturen.

Aho Rebas (Mölndal)
s. 17.07.1946 Boråsis

ÜEKN esimees, ELA esimees, endine Göteborgi Eesti Kooli direktor 
ning Eesti Maja ja Segakoori esimees, mitmekordne Estivalide 
esimees, Eesti Kaitseväe peainspektor, mitme Eesti ministri nõunik, 
nelja lapse isa, mitme raamatu autor. Olen olnud REL esimees, REL 
abiesimees, REL esinduskogu presiidiumi abiesimees. Soovin eden-
dada rahvusvahelist koostööd ja koostööd Eesti valitsusega.
Ordförande i ÜEKN (Estniska Världsrådet), ordförande i ELA (Hjälpför-
eningen för estniska barn), tidigare rektor för Estniska Skolan i Göteborg 
och ordförande för Estniska Huset och Estniska Sångkören, flerfaldig 
ordförande för Estivaler, försvarsinspektör vid Estlands försvarsmakt, 
rådgivare åt flera estniska ministrar, pappa till fyra vuxna barn, författare 
till många böcker. Jag har varit ordförande och vice ordförande i REL, är 
nu vice ordförande i presidiet för REL:s representantskap. Jag vill främja 
esternas globala samarbete och kontakter med den estniska regeringen.

Aili Salve (Sandared)
s. 17.07.1957 Eestis

Olen emakeeleõpetaja Jönköpingis, Vetlandas ja Göteborgis, interneti 
kaudu on mul õpilasi üle Rootsi. Olen REL Boråsi asutaja liige ja üheksa 
aastat vedasin Boråsi Eesti Keele Klubi. Koos teiste huvilistega asutasi-
me Boråsi Eesti Keele Seltsi, mis toetab peamiselt laste eesti keele õpet. 
Teen kaastööd Rahvusliku Kontakti toimetuses ja laulan Göteborgi Eesti 
Segakooris. Uusim ülesanne on Estival 2023 korralduse koordineerimi-
ne. Mul on kaks täiskasvanud tütart ja kaks lapselast, kes elavad Eestis. 
REL liige olen olnud üle kümne aasta, olnud esinduskogu saadik ja 
juhatuse ning Kultuuriauhinna kolleegiumi liige. Tähtis on hoida järjepi-
devust ja koostööd põlvkondade vahel. Üleriigilise organisatsioonina on 
REL-il võimalus koondada ja vahendada kogukonnas liikuvaid erinevaid 
mõtteid ja ideid. Mida rohkem tegijaid, seda tugevam on organisatsioon. 
Meie ühine eesmärk on ju hoida eestlust selle kõige paremas mõttes.
Jag är modersmålslärare i Jönköping, Vetlanda och Göteborg och har 
elever över hela Sverige via internet. Jag startade REL Borås och drev 
i nio år Estniska Språkklubben där. Tillsammans med andra intresserade 
grundade vi Estniska Språksällskapet i Borås, som främst stödjer barns 
lärande av det estniska språket. Jag medverkar på tidskriften Rahvus-
lik Kontakts redaktion och sjunger i Göteborgs Estniska Sångkör. Min 
senaste uppgift är att leda organiserandet av Estival 2023. Jag har två 
vuxna döttrar och två barnbarn som bor i Estland. Jag har varit medlem 
i REL i över tio år, varit ledamot i representantskapet och ledamot i sty-
relsen och i styrelsen för kulturpriset. Det är viktigt att upprätthålla kon-
tinuitet och samarbete mellan generationerna. Som riksorganisation har 
REL möjlighet att samla och förmedla olika tankar och idéer som rör sig 
i samhället. Ju fler aktörer, desto starkare organisation. Vårt gemensam-
ma mål är trots allt att behålla den estniska kulturen i dess bästa mening.

Anne Tobon (Borås)
s. 19.04.1967 Boråsis

Olen 25 aastat töötanud Boråsi haiglas anestesioloogiaõena ja kokku 
35 aastat tervishoius. Olen vabaabielus ja mul on tütar, kes lõpetab 
järgmisel aastal gümnaasiumi. Muusika on minu suur huvi ja me rei-
sime palju, et käia kontsertidel. Osalesin eestlaste skauditegevuses, 
kuni meie ühingu tegevuse lõpetamiseni 2004. aastal, ja Borås Bas-
ketis kümme aastat, mil tütar seal korvpalli mängis. Nüüd olen ainult 
REL Boråsi liige, mis võtab suure osa minu huvist ja ajast. Kui ma 
REL Boråsiga liitusin, kuulusin valimiskomisjoni ja seejärel valiti mind 
esimeheks. Sellel postil olen siiani. Minu visioon on selline Rootsi, kus 
eesti kultuur jõuab kõikidesse maanurkadesse. Küsimus on, kuidas 
saame kultuuri levimist parimal moel koordineerida. Mind huvitab ka 
ajalugu, teabe säilitamine ja levitamine.



Arbetar som anestesisjuksköterska på Borås sjukhus sedan 25 år, 
inom vården i 35 år. Är sambo med en dotter som tar studenten nästa 
år. Musik är mitt stora intresse och vi reser en del för att kunna gå 
på konserter. Varit med i estniska scouterna fram tills vår förening 
lades ner 2004, och i Borås basket under 10 år när dottern spelade 
basket. Numera är jag endast medlem i REL Borås som tar en stor 
del av mitt intresse och tid. När jag anslöt mig till REL Borås ingick 
jag i valberedningen för att sedan bli inröstad till ordförande vilket 
jag fortfarande är. Min vision är ett Sverige där estnisk kultur tar sig 
till landets alla hörn. Hur kan vi samordna kulturutbudet? Är även 
intresserad av historia, bevarande och spridande av information. 

Valimispiirkond / Valkrets nr 3
Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige 
(sihtnumbrid 630 00 – 649 99, 690 00 – 739 99)

Kee Kallastu (Västerås)
s. 06.09.1970 Tallinnas

Olen pärit Saaremaalt, kus asub minu lapsepõlvekodu ja sellel hinge 
sees hoidmine on üks minu hobidest. Sellele lisandub muu aianduse 
ning loodusega seonduv ning loomulikult ka reisimine. Olen kahe 
poja ema, töötan allhankijana riiklikus sektoris. Olen kaks korda va-
rem RELi esinduskogu ridades olnud ja enne seda asemikuna. Aasta 
tagasi olin eestvedajaks, kui asutasime RELi liikmesorganisatsioonina 
oma Keele- ja kultuuriklubi Västmanlandis, millele olen esinaiseks. 
Olen huvitatud küsimustest, mis võimaldaks me lastele ja noortele 
eesti keele- ja kultuuripärandi edasiandmist ka siis, kui nad Rootsis 
üles kasvavad. Mind huvitab ka leida efektiivne kanal, mille kaudu 
kõik Rootsis elavad eestlased saaksid üksteisega kontakti leida.
Jag kommer från Ösel, där mitt barndomshem ligger, och att hålla liv i 
det är ett av mina fritidsintressen. Till detta kommer andra saker som 
rör trädgård och natur och naturligtvis resor. Jag är mamma till två 
söner och jobbar inom offentlig sektor. Jag har suttit i representant-
skapet för REL två gånger tidigare och dessförinnan som suppleant. 
För ett år sedan var jag ordförande när vi grundade vår Språk- och 
Kulturklubb i Västmanland som en medlemsorganisation i REL. Jag är 
intresserad av frågor som skulle göra det möjligt för oss att föra det 
estniska språket och kulturarvet vidare till barn och unga även när de 
växer upp i Sverige. Jag är också intresserad av att hitta en effektiv 
kanal genom vilken alla estländare som bor i Sverige kan nå kontakt 
med varandra.

Merike Lundström (Eskilstuna)
s. 19.08.1947 Södertäljes

Olen pensionär ning tegev Eskilstuna Eesti Seltsis. Omalt poolt teen 
kõik, et leida meile uusi liikmeid.
Jag är pensionär och aktiv i Eskilstunas Estniska Förening. För min del 
kommer jag att göra allt för att finna nya medlemmar till oss.

Roosi Verendel Nyberg (Örebro)
s. 08.01.1979 Örebros

Olen arst, spetsialiseerunud peremeditsiinile. Olen ka Korp! Filiae 
Patriae vilistlane. Olen olnud esinduskogu saadik 2002–2006, 
2011–2015 ja 2015–2018. Mind huvitab rahvusvaheline koostöö. 
Jag är läkare med inriktning mot familjemedicin. Jag är också en 
alumn från Korp! Filiae Patriae. Jag har varit ledamot i representant-
skapet 2002–2006, 2011–2015 och 2015–2018. Jag är intresserad 
av internationellt samarbete.

Valimispiirkond / Valkrets nr 4 
Ida-Rootsi / Östra Sverige
(sihtnumbrid 570 00 – 619 99, 621 00 – 624 70)

Birgit Ellermäe (Linköping)
s. 07.11.1976 Sakus

Olen Norrköpingi Eesti Pensionäride ja Perede Ühingu ja REL Ös-
tergötlandi juhatuses. Hariduselt olen kasvatusteaduste magister. 
Varem töötasin emakeeleõpetajana, kuid hetkel olen pühendunud 
eraettevõtlusele. Olen osalenud REL juhatuse töös ja juhtinud 
mitmed aastad REL Östergötlandi tööd. Soovin oma tegevuses leida 
sellised teemad, mis seovad ning mis sisendavad uhkust olla eestlane.
Jag sitter i styrelsen för Norrköpings Estniska Pensionärs- och Famil-
jeförening och i REL Östergötland. Har en magisterexamen i peda-
gogik. Jag arbetade tidigare som modersmålslärare, men för tillfället 
arbetar jag med privata företag. Har deltagit i REL-styrelsens arbete 
och lett REL Östergötlands arbete under flera år. Jag skulle vilja hitta 
aktiviteter som engagerar och skapar stolthet över att vara est.

Liine Jaanivald (Norrköping)
s. 18.09.1982 Rootsis

Töötan juristina Rootsi Energiaametis. Olen tegutsenud REL esindus-
kogus ja juhatuses. Minu visioon on, et hoida Rootsi eestlaskonda 
aktiivsena ja elavana nii, et ka tulevased põlvkonnad saavad seda 
vahvat koosolemist nautida.
Jag arbetar som jurist på Energimyndigheten. Jag har varit aktiv 
i REL:s representantskap och styrelse. Min vision är att hålla det 
sverigeestniska samhället aktivt och levande så att även framtida 
generationer kan njuta av denna fantastiska gemenskap.

Marko Maripuu (Rimforsa)
s. 28.10.1987 Haapsalus

Töötan Samhall AB-s koordinaatorina ja olen tegev kohaliku omava-
litsuse poliitikas (fritidspolitiker). Soovin tihendada rootsieestlaste 
omavahelist läbikäimist üle Rootsi.
Jag arbetar på Samhall AB som samornare och är aktiv inom kom-
munalpolitiken som fritidspolitiker. Jag skulle vilja öka interaktionen 
mellan sverigeester över hela Sverige.

Riina Noodapera (Hemse)
s. 25.04.1952 Brännkyrkas

Tegelen maaeluküsimustega Gotlandi saarel, olen vanemnõustaja ja 
ettevõtja, autoriseeritud giid ja Eesti turistide vastuvõtja Gotlandil. 
Olen Eesti aukonsul Gotlandil aastast 2012. Lapsed ja lapselapsed 
on mul suured ja elavad mandril. Abielus olen Anders Nilssoniga, 
kelle ema tuli Gotlandile taluteenijaks 1936 Vormsi saarelt. Elan 
Hemse asulas Lõuna-Gotlandil, kus ka konsulaat ja kontor asuvad. 
Olen ka toidukultuuri alalhoidja ja loengupidaja. Õpetan hapukapsa, 
verivorsti, juuretisega leiva ja muu toidu valmistamist nii eestlastele 
kui rootslastele. Olen pikaaegne esinduskogu saadik, juhatuse liige, 
presiidiumi aseesimees, REL Gotlandi asutaja ja esimees. Kirjutan va-
hetevahel Rahvuslikus Kontaktis. Olen juba kaua tutvustanud Eestit 
rootslastele ja Rootsit eestlastele.
Jag sysslar med landsbygdsfrågor på Gotland, är senior rådgivare och 
företagare, auktoriserad guide och mottagare av estniska turister 
på Gotland. Jag har varit Estlands honorärkonsul på Gotland sedan 
2012. Mina barn och barnbarn är vuxna och bor på kontinenten. Jag 
är gift med Anders Nilsson, vars mor kom till Gotland som gårdsbe-



tjänt 1936 från ön Vormsi/Ormsö. Jag bor i Hemse på södra Gotland, 
där även konsulatet och kontoret finns. Jag är också en bevarare av 
matkultur och föreläsare. Jag lär ut hur man gör surkål, blodkorv, sur-
degsbröd och annan mat för både ester och svenskar. Jag är mångårig 
ledamot i representantskapet, ledamot i styrelsen, vice ordförande 
i presidiet, grundare och ordförande för REL Gotland. Jag skriver 
ibland i Rahvuslik Kontakt. Jag har introducerat Estland för svenskar 
och Sverige för ester under lång tid.

Valimispiirkond / Valkrets nr 5 
Stockholm
(sihtnumbrid 100 00 – 199 99)

Jaak Akker (Sigtuna)
s. 21.02.1954 Norrköpingis

Elukutselt olen “itimees”, laulan Stockholmi Eesti Segakooris, olen 
Eesti Üliõpilaste Seltsi Stockholmi koonduse esimees, aktiivne skau-
dijuht sel ajal, kui eesti skautlus veel tegus oli, ning Eesti Komitee 
Fondi esimees. Esinduskogu liige olen olnud alates 1978, Stockholmi 
osakonna juhatuses (mh esimees, laekur) 2004–2022, REL esimees 
2006–2012 ja laekur 2013–2019. Tähtis on kokku siduda kõik ko-
halikud ühingu, sest ühenduses on jõud! Soovin olla häälekandjaks 
Eestile ja eesti küsimustele Rootsis.
Till yrket är jag en “IT-man”. Jag sjunger i den estniska sångkören i 
Stockholm, är ordförande för Stockholmsavdelningen av Akademiska 
Sällskapet EÜS, var aktiv scoutledare då estnisk scouting fortfarande 
var aktiv, och ordförande för Estniska Kommitténs Fond. Jag har varit 
ledamot i representantskapet sedan 1978, i Stockholmsavdelningens 
styrelse (inklusive ordförande, kassör) 2004–2022, REL-ordförande 
2006–2012 och kassör 2013–2019. Det är viktigt att knyta ihop alla 
lokalföreningar, för det finns styrka i samarbetet! Jag skulle vilja vara 
en röst för Estland och estniska frågor i Sverige.

Kadri Algpeus (Brandbergen)
s. 04.03.1990 Kuressaares

Töötan tunneliehituses. Olen REL Stockholmi aseesimees (1–2 aastat 
esimees) ning tantsinud aastaid Virvelis (hetkel mitte). Vabaajahuvid 
on sport, mootorratas ja investeerimine. Minu visioon on selline, et 
eestlased hoiavad kokku ja soovivad panustada kogukonna arengus-
se, koos käia ja üksteist toetada.
Jag arbetar med tunnelbyggen. Sen är jag också vice ordförande i 
REL Stockholm (ordförande i 1–2 år) och dansade i Virvel i många år, 
men inte för tillfället. Fritidsintressen inkluderar sport, motorcyklar 
och investeringar. Min vision är att ester håller ihop och vill bidra till 
samhällets utveckling, att man träffas och stöttar varandra.

Merili Belger (Kungsängen)
s. 30.03.1984 Põlvas

Olen sündinud ja kasvanud Eestis. Kümme aastat tagasi kolisin Rootsi 
ja õppisin Stockholmi Ülikoolis eelkooliõpetajaks. Mul on ka saksa 
keele õpetaja väljaõpe. Kasvatan poega ja töötan Upplands-Bro vallas 
eelkooliõpetajana. Tunnen suurt huvi haridus- ja töökeskkonna küsi-
muste ning keelte, kunsti ja reisimise vastu. Soovin töötada noorte 
võimalustega omandada haridust välismaal.
Jag är född och uppvuxen i Estland. För tio år sedan flyttade jag till 
Sverige och studerade till förskollärare på Stockholms universitet. Jag 
är också utbildad tyskalärare. Jag har fostrat en son och jobbar som 
förskollärare i Upplands-Bro kommun. Jag är mycket intresserad av 

utbildnings- och arbetsmiljöfrågor samt språk, konst och resor. Jag 
vill arbeta med möjligheter för unga att utbilda sig utomlands.

Rein Jüriado (Stockholm)
s. 23.01.1977 Tartus

Ametialaselt tegutsen tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. 
Laulan Stockholmi Eesti Segakooris. Olen praeguse esinduskogu liige 
ning kuulun ka REL-i juhatusse, kus olen töötanud laekurina.
Jag arbetar professionellt inom området teknik och innovation. Sen 
sjunger jag i den estniska sångkören i Stockholm, är medlem i det 
nuvarande representantskapet och tillhör även styrelsen för REL där 
jag har arbetat som kassör.

Kristjan Jättenfeldt (Stockholm)
s. 23.03.1970 Pärnus

Olen üles kasvanud ja koolis käinud Pärnu-Jaagupis. Akadeemilise 
hariduse omandasin Tartu ülikoolis 1989–1996 (ajaloolane ning 
ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja kutse) ja Uppsala ülikoolis 1994–1995 
(Rootsi ajalugu ja rootsi keel). 1995–2005 olin teenistuses Eesti 
Välisministeeriumis (sh välislähetuses Eesti Stockholmi saatkonnas 
1995–1997; 2002–2005). Rootsis olen elanud kokku umbes 26 aas-
tat, ning järjepidevalt viimased 20 aastat. Olen läbi aastate tegelenud 
rahvadiplomaatiaga, Eesti tutvustamisega ning Eesti-Rootsi suhete 
valgustamisega. Minu jaoks on olnud oluline esmaspäevaliikumise 
Ukrainat toetavatel miitingutel osalemine. Hetkel teenin igapäe-
valeiba kui Head of Office Stockholmis firmas Ethos, mis tegeleb 
kõikvõimalike säästvasse arengusse puutuvate teemadega. Usun, et 
saan oma teadmiste, tausta ja kompetentsiga olla igati esinduse tööle 
kasuks.
Jag växte upp och gick i skola i Pärnu-Jaagupi. Jag fick min akade-
miska utbildning vid universitetet i Tartu 1989–1996 (historiker och 
historie- och samhällslärare) och vid Uppsala universitet 1994–1995 
(svensk historia och svenska språket). 1995–2005 tjänstgjorde jag 
vid det estniska utrikesdepartementet (inklusive en utlandstjänst vid 
Estlands ambassad i Stockholm 1995–1997; 2002–2005). Jag har 
bott i Sverige i totalt cirka 26 år, och kontinuerligt de senaste 20 
åren. Under åren har jag ägnat mig åt diplomati, presenterat Estland 
och belyst estnisk-svenska relationer. Att delta i måndagsrörelsens 
pro-ukrainska demonstrationer har varit viktigt för mig. För tillfället 
tjänar jag mitt dagliga bröd som kontorschef på företaget Ethos i 
Stockholm som sysslar med alla möjliga ämnen relaterade till hållbar 
utveckling. Jag tror att jag med min kunskap, bakgrund och kompe-
tens kan gynna representationens arbete på alla sätt.

Piret Kaaman-Lepisk (Enskede)
29.05.1955 Malmös

Olen 40 aastat töötanud ametnikuna tervishoiu administratsioonis, 
praegu olen pensionär. Olen aktiivne eesti rahvakunsti huviringis 
Triinu, viimsed aastad esimehena. Mul on kolm täiskasvanud last, üks 
lapselaps. Olen alates 2022 REL Stockholmi juhatuse liige. Soovin, 
et eesti kogukond Rootsis areneks, oleks ikka ja alati elujõuline, 
mitmekülgne ja pakuks huvi nii noortele kui vanadele.
Jag har arbetat som tjänsteman på hälsoförvaltningen i 40 år, nu är 
jag pensionär. Jag är aktiv i den Estniska Etnografiska Föreningen 
TRIINU, de senaste åren som ordförande. Jag har tre vuxna barn och 
ett barnbarn. Jag är ledamot i REL Stockholms styrelse från 2022. 
Min önskan är att den estniska gemenskapen i Sverige utvecklas, 
alltid är levande, mångsidig och intressant för både unga och gamla.



Erik Löfstedt (Stockholm)
s. 06.06.1999 Stockholmis

Tegelen praegu riigiteaduste magistriõpingutega Stockholmi ülikoolis. 
Väljaspool ülikooli veedan palju aega Stockholmi ülikooli sotsiaaltea-
duste üliõpilasesinduses, kus aitan planeerida ja korraldada üritusi. 
Soovin anda oma panuse, et aidata omasugustel noortel eestiroots-
lastel läheneda oma eesti juurtele ja neid rohkem tundma õppida.
Jag studerar just nu statsvetenskap vid Stockholms universitet. Utanför 
universitetet tillbringar jag mycket tid på Stockholms universitets stu-
dentkår för samhällsvetenskap, där jag hjälper till att planera och organi-
sera evenemang. Jag skulle vilja bidra till att hjälpa unga estlandssvenskar 
som jag att komma närmare sina estniska rötter och lära känna dem mer.

Epp Männik (Järfälla)
s. 03.04.1960 Tallinnas

Olen Stockholmi Eesti Lasteaia juhataja. Soovin aidata hoida eesti 
keelt ja kultuuri.
Jag är chef för Estniska förskolan i Stockholm. Min önskan är att 
hjälpa till att bevara det estniska språket och den estniska kulturen.

Mart Nyman (Stockholm)
s. 25.07.1966 Stockholmis

Töötan riigi kriminaalpolitsei osakonnas (NOA) uurijana. Olen haridu-
selt loodusgeograaf ja läbinud politseikooli. Olin palju aastaid skaudi- 
ning noortejuht suvekodus 1980. aastatel ja nüüd juba üheksa aastat 
juht Suvekodus Metsakodus. Kassari rahvatantsurühmas olen kaasa 
löönud 1982. aastast ja nüüd aastast 2013 Virveli rühmas ja Pakri-/
Rågöborna tantsurühmas. Olen olnud aastaid Stockholmi Eesti 
Kooli Lastevanemate Kogu ja Sõprade Seltsi juhatuses, 2012–2014 
lastevanemate kogu esimees. Olin XVI ja XVII esinduskogu saadik, 
noorte- ja kultuurikomisjoni kokkukutsuja.Olen ka REL Stockholmi 
juhatuse liige. Vaba aega veedan looduses, matkauiskudel, kaljudel 
ronimas või mägedes matkamas. Püüan oma kaht tütart tegevustele 
kaasa meelitada. Soovin osaleda noorsootegevuse arengutöös ja 
töötada rahvatantsutegevuse heaks. Vanad ja noored tegutsemas 
koos on minu arvates meie tuleviku alus ja eeldus.
Jag arbetar som utredare på Nationella Kriminalpolisen (NOA). Till 
utbildningen är jag naturgeograf och gick även på polisskolan. Jag 
var scout och ungdomsledare på ett estniskt sommarkollo i många 
år på 1980-talet, och nu har jag i nio år varit ledare på Suvekodu 
i Metsakodu. Jag har dansat i folkdansgruppen Kassari sedan 1982 
och nu sedan 2013 i Virvel och Dansgruppen Pakri/Rågöborna. Jag 
har under många år suttit i styrelsen för Föräldraföreningen och 
Vänföreningen vid Estniska Skolan i Stockholm. Jag var ordförande i 
föräldraföreningen 2012–2014. Jag var delegat i REL-s XVI och XVII 
representantskapet och var sammankallande i ungdoms- och kultu-
rutskottet Jag är även ledamot i styrelsen för REL Stockholm. Min fri-
tid tillbringar jag i naturen, på skidor, klättrar på klippor eller vandrar 
i bergen. Jag försöker få mina två döttrar med på aktiviteter. Jag vill 
gärna vara med och utveckla ungdomsverksamheten och arbeta för 
folkdansverksamhet. Gamla och unga som arbetar tillsammans utgör 
enligt mig grunden och förutsättningen för vår framtid.

Remy Martiin Ots (Stocksund)
s. 25.09.2001 Võrus

Olen Stockholmi Eesti Kooli vilistlane ning praegu tegelen ehitustarvi-
kute müügiga. Olen Stockholmi Eesti Maja vanematekogu liige ning ENR 
juhatuses. Igal aastal aitan läbi viia Suvekodu laagrit ning ka teisi üritusi. 
Erinevaid üritusi on tähtis korraldada just selleks, et eestlasi kokku tuua.

Jag är alumn från Estniska Skolan i Stockholm och ägnar mig för 
närvarande åt försäljning av byggtillbehör. Jag är medlem i Estniska 
Husets äldreråd i Stockholm och i styrelsen för Sverigeesternas ung-
domsförbund ENR. Varje år hjälper jag till att organisera Suvekodu i 
Metsakodu och andra evenemang. Det är viktigt att anordna olika 
evenemang för att föra samman ester.

Piia Paljak Särlefalk (Huddinge)
s. 05.05.1963 Stockholmis

Olen Stockholmi Eesti Kooli kauaaegne õpetaja ja nüüdne direktor. 
Laulan laulugrupis SweedEst Song. Varem olen olnud ka REL Stock-
holmi juhatuses. Eesti Kooli direktorina töötan iga päev eesti keele ja 
kultuuri säilitamisega.
Jag är sedan många år lärare och numera rektor för Estniska Skolan 
i Stockholm. Sen sjunger jag i sånggruppen SweedEst Song. Tidigare 
har jag även suttit i styrelsen för REL Stockholm. Som rektor för Est-
niska Skolan arbetar jag varje dag för att bevara det estniska språket 
och den estniska kulturen.

Leelo Pukk (Enhörna)
s. 13.05.1945 Eskilstunas

Olen pensionärist keemiaõpetaja ning olnud poliitik Rootsi moderaatide 
parteis. Olen aktiivne väliseestlaskonna töös ja räägin kaasa Eesti poliiti-
kas. Olen Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu presiidiumi esimees, MTÜ 
Globaalsed Eestlased esimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) 
juhatuse liige ja Eesti Vabariigi valitsuse koostöökomisjoni liige. Olen 
olnud aktiivne üle 50 aasta nii juhatuses kui presiidiumis ning tegelenud 
läbi aastate paljude eesti küsimustega. Soovin, et eesti päritoluga noor-
tel oleks võimalik oma keelt, ajalugu ja kultuuri tundma õppida.
Jag är pensionerad kemilärare och var politiker i Svenska Moderater-
na. Jag är aktiv i det utlandsesternas arbete och deltar i estnisk politik. 
Jag är ordförande för Sverigeesternas Riksförbunds representations 
presidium, ordförande för NGO Global Estonians, ledamot i styrelsen 
för Estniska Världsrådet (ÜEKN) och ledamot i Estlands regerings 
samarbetskommitté med utlandsesterna. Jag har varit aktiv i över 50 
år både i styrelsen och i presidiet och har behandlat många estniska 
frågor genom åren. Jag vill att unga med estniskt ursprung ska kunna 
lära sig om sitt språk, sin historia och kultur.

Peeter E. Pütsep (Stockholm)
s. 07.12.1955 Stockholmis

Olen ettevõttejuht ja selle kõrvalt olin kümme aastat RELi juhatuse 
aseesimees. Nüüd olen rohkem kui kümme aastat Eesti Kooli juhatu-
ses, kultuuriauhinna kolleegiumi liige ja kuulun EÜS-i. Tähtis on hoida 
eesti keelt ja kultuuri Rootsis. 
Jag är företagsledare och var vice ordförande i styrelsen för REL i tio 
år. Nu har jag representerat REL i Estniska Skolans Stiftelse i mer än 
tio år, är medlem i REL:s kulturpris kollegium och tillhör Akademiska 
Sällskapet EÜS. Det är viktigt att behålla det estniska språket och den 
estniska kulturen i Sverige.

Simona Rüütel (Skogås)
23.06.2004 Tallinnas

Olen Eesti Noored Rootsis esimees ja löön kaasa paljudel üritustel, 
kus on abi vaja. Olen elanud Rootsis viis aastat ja käin rahvusvahelises 
koolis. Vabal ajal meeldib mulle sporti teha ja üritusi organiseerida, 
olgu see kooli, ENR-i sees ja ka väljas. Minu soov oleks kaasata roh-
kem noori kogukonda, anda oma parim Rootsi eestlaskonna heaks.



Jag är ordförande för Sverigeesternas ungdomsförbund ENR och 
deltar i många evenemang där hjälp behövs. Har bott i Sverige i 
fem år och går på en internationell skola. På min fritid gillar jag att 
idrotta och anordna evenemang, oavsett om det är i skolan, ENR eller 
utanför. Min önskan är att involvera fler unga i samhället och vill ge 
mitt bästa för den svenska estniska gemenskapen.

Jaan Seim (Stockholm)
s. 09.07.1953 Stockholmis

Täna olen pensionär, kuid 26 aastat töötasin Stockholmi Eesti Kooli di-
rektorina. Tegelen muusikaga ning juhatan Stockholmi Eesti Segakoori ja 
Naiskoori. Olen Eesti Kultuuri Koondise esimees ning autoriseeritud tõlk 
ja tõlkija eesti ja rootsi keelte vahel. Olen olnud REL-i liige mitukümmend 
aastat ning ka varem olnud esinduskogus. Tähtis on, et eestlus Rootsis 
püsib kontaktis Eestiga ja eestlastega mujal maailmas. Kõige tähtsam on 
minu arvates, et jääb püsima Stockholmi Eesti Kool ja Eesti Maja.
Idag är jag pensionär, men i 26 år arbetade jag som rektor för Estniska 
Skolan i Stockholm. Jag jobbar med musik och leder Stockholms 
Estniska Sångkör och Damkör. Jag är ordförande i Estniska Kultur-
föreningen och auktoriserad tolk och översättare mellan det estniska 
och svenska språket. Jag har varit medlem i REL i flera decennier och 
även tidigare suttit i representantskapet. Det är viktigt att ester i 
Sverige har fortsatt kontakt med Estland och med ester i andra delar 
av världen. Enligt min mening är det viktigaste att Estniska Skolan och 
Estniska Huset i Stockholm blir kvar.

Ly Sjödin (Sigtuna)
s. 13.04.1976 Valgas

Olen abielus ja mul on kaks last. Alates käesoleva aasta märtsist töö-
tan REL büroosekretärina. Laulan Stockholmi Eesti Segakooris. Mulle 
on oluline eesti keele ja kultuuri alalhoidmine ning edasiandmine 
tulevatele põlvkondadele. See on olnud ka minu ülikooliõpingute 
juures läbivaks jooneks. Oma kõrgkoolihariduses olen ühendanud 
etnoloogia, sotsioloogia ja haldusõiguse. Olen REL-is uus ja siiani on 
minu roll olnud aidata REL-i esimeest seal, kus vaja. Esinduskogus 
soovin kaasa aidata eesti keele ja kultuuri edendamisele ja teadvus-
tamisele väljaspool Eestit.
Jag är gift och har två barn. Sedan mars i år arbetar jag som sekreterare 
på REL- kansli. Jag sjunger i den Estniska Sångkören i Stockholm. Det 
är viktigt för mig att bevara det estniska språket och kulturen och föra 
det vidare till kommande generationer. Detta har också varit ett vanligt 
inslag i mina universitetsstudier. I min högre utbildning har jag kom-
binerat etnologi, sociologi och förvaltningsrätt. Jag är ny på REL och 
hittills har min roll varit att bistå REL:s ordförande där det behövs. I den 
representativa församlingen skulle jag vilja bidra till främjandet och 
medvetenheten om det estniska språket och kulturen utanför Estland.

Angelica Suiste (Nacka)
s. 15.05.2003 Stockholmis

Olen aktiivselt osalenud Rootsi eestlaste erinevates organisatsioo-
nides ning põhikooli aja käisin Stockholmi Eesti Koolis. Lõpetasin 
kevadel gümnaasiumi ja nüüd õpin Stockholmi ülikoolis reklaamin-
dust. Vabal ajal tegelen meelsasti spordi, kunsti ning eestlusega. 
Olen löönud kaasa Eesti Noored Rootsis (ENR), Stockholmi Eesti 
Huvikoolis, Stockholmi Eesti Naiskooris ning Suvekodus. Kui ENR 
aastal 2019 asutati, olin ma esimesed kaks aastat esimees ning 
seejärel olen jätkuvalt juhatusse kuulunud nii aseesimehena (2021) 
kui ka laekurina (alates 2022). Tahan inspireerida teisi Rootsis elavaid 
eesti noori kogukonna tegevustes ja organisatsioonides kaasa lööma. 
Vajalik on näidata, kui tähtis on hoida kultuuri ja keelt noorte seas 

selleks, et meil ka tulevikus lai valik eestikeelseid tegevusi siinsamas 
olemas oleks. Olen kindel, et mu meediaoskused tulevad suureks 
abiks eriti, kui eesmärgiks on püüda noorte tähelepanu.
Jag har aktivt deltagit i olika estniska organisationer i Sverige. Under 
grundskoletiden gick jag på Estniska Skolan i Stockholm. I våras gick 
jag ut gymnasiet och nu studerar jag reklam på Stockholms Universitet. 
På min fritid tycker jag om sport, konst och estnisk kultur. Jag har del-
tagit i Sverigeesternas ungdomsförbund (ENR), Estniska Kulturskolan i 
Stockholm, Stockholms Estniska Damkör och Suvekodu i Metsakodu. 
När ENR grundades 2019 var jag ordförande de två första åren och 
sedan har jag fortsatt att ingå i styrelsen som vice ordförande (2021) 
och kassör (från 2022). Jag vill inspirera andra unga ester som bor i 
Sverige att engagera sig i samhällsaktiviteter och organisationer. Det är 
nödvändigt att visa hur viktigt det är att bevara kultur och språk bland 
unga, så att vi har ett brett utbud av estniskspråkiga aktiviteter här i 
framtiden. Jag är säker på att mina mediekunskaper kommer att vara till 
stor hjälp, särskilt om målet är att fånga ungdomars uppmärksamhet.

Celine Sööt (Dalarö)
s. 08.01.2004 Stockholmis

Olen käinud Stockholmi Eesti Lasteaias ja Stockholmi Eesti Koolis. 
Lõpetasin kevadel Kungsholmeni gümnaasiumi ja jätkan oma hari-
dusteed järgmisel sügisel. Hetkel töötan ettekandjana Smådalarö 
Gård Hotell & Spa restoranis. Laulan Stockholmi Eesti Naiskooris 
ja olen Eesti Noored Rootsis juhatuse liige. Olin esmalt aseesimees 
ning aastast 2021 sekretär. Samuti olen mitu aastat löönud kaasa 
Suvekodus ja Stockholmi Eesti Huvikoolis. Soovin hoida eesti keelt ja 
kultuuri, kaitsta noorte huve ning edendada noorsootööd.
Jag har gått på Estniska Förskolan i Stockholm och Estniska Skolan i 
Stockholm. Jag gick ut Kungsholmens gymnasium i våras och ska fort-
sätta min utbildning nästa höst. Jag jobbar just nu som servitris i restau-
rangen på Smådalarö Gård Hotell & Spa. Jag sjunger i Estniska Damkören 
i Stockholm och är styrelseledamot i Sverigeesternas ungdomsförbund 
(ENR). Jag var först vice ordförande och från 2021 sekreterare. Jag har 
även varit engagerad i Suvekodu i Metsakodu och Estniska Kulturskolan 
i Stockholm i flera år. Jag vill bevara det estniska språket och kulturen, 
värna ungdomars intressen och främja ungdomsarbete.

Nora Sööt (Dalarö)
s. 10.08.2002 Tartus

Käisin Stockholmi Eesti Lasteaias ja Stockholmi Eesti Koolis. Õpin 
hetkel esimesel kursusel riigiteaduseid Tartu ülikoolis. Olin Eesti 
Noored Rootsis ja Ülemaailmse Noorte Võrgustiku asutajaliige. Olen 
REL-is aktiivselt kaasa löönud viimased kolm aastat. Olen aidanud kor-
raldada erinevaid sündmusi  ja edendanud noorsootööd. Minu soov 
on väliseesti kogukonna tugevdamine üle terve Rootsi, keskenduda 
noorsootööle ja omavahelisele koostööle teiste kogukondadega.
Jag gick på Estniska Förskolan i Stockholm och Estniska Skolan i 
Stockholm. För närvarande studerar jag statsvetenskap första året 
vid universitetet i Tartu. Jag var en av grundarna av Sverigeesternas 
ungdomsförbund och av det Globala Estniska Ungdomsnätverket. Jag 
har varit aktivt engagerad i REL de senaste tre åren. Jag har hjälpt till att 
anordna olika evenemang och främjat ungdomsarbetet. Min önskan är 
att stärka den estniska gemenskapen över hela Sverige, att fokusera på 
ungdomsarbete och ömsesidigt samarbete med andra estniska grupper.

Sirle Sööt (Dalarö)
s. 18.06.1977 Pärstis Viljandimaal

Töötan EL õiguse juristina Rootsi Justiitsministeeriumis. Minu kärgpe-
res kasvab 3+2 last ning minu suurimaks hobiks on eestlus. Olen REL 



juhatuse esimees, REL Stockholmi osakonna esimees, integratsiooni- 
ja juriidikakomisjoni kokkukutsuja ning aktiivne ka arhiivikomisjonis 
jt komisjonides. Olen ka klubi Estetic esimees, Stockholmi Eesti 
Huvikooli asutaja ja juhataja, SEH draamastuudio lavastaja, Suvekodu 
juhataja, Eesti Kooli Sõprade Seltsi esimees, Eesti Teaduslik Selts Root-
sis aseesimees, ajakirja Rahvuslik Kontakt peatoimetaja ja Stockholmi 
Eesti Maja vanematekogu liige. Soovin hoida organiseeritud eestluse 
järjepidevust ja kasvatada REL liikmete arvu 2000-ni, pakkuda eesti 
keele ja kultuuriõppe võimalusi lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Jag arbetar som EU-rättsjurist på Justitiedepartementet. 3+2 barn 
växer upp i min familj och min största hobby är Estland. Jag är 
ordförande för Sverigeesternas Riksförbunds styrelse, ordförande 
i REL Stockholm, sammankallande i utskottet för integrations- och 
juridiska frågor och är även aktiv i historie och arkivutskottet och an-
dra utskott. Jag är också ordförande för Föreningen Estetic, grundare 
och föreståndare för Estniska Kulturskolan i Stockholm, ledare för 
dramastudion, föreståndare för Suvekodu i Metsakodu, ordförande 
i Estniska Skolans Vänförening, vice ordförande i Estniska Lärdoms-
sällskapet i Sverige, chefredaktör för tidskriften Rahvuslik Kontakt 
och ledamot i äldrerådet i Estniska Huset i Stockholm. Jag skulle 
vilja upprätthålla kontinuiteten i organiserad estnisk verksamhet och 
öka antalet REL-medlemmar till   2 000, erbjuda estniska språk- och 
kulturstudier för barn, ungdomar och vuxna.

Taave Sööt Vahermägi (Dalarö)
s. 19.09.1971 Sauel

Olen Stockholmi Eesti Maja tegevdirektor, esinduskogu liige, valimis-
toimkonna liige ning kaasa löönud mitmes komisjonis. Soovin aidata 
kaasa REL kestvusele pidevalt muutuvates oludes.
Jag är verkställande direktör för AB Estniska Huset i Stockholm, leda-
mot i representantskapet, ledamot i valberedningen och har deltagit 
i flera utskott. Jag vill bidra till hållbarheten hos REL under ständigt 
föränderliga omständigheter.

Evelin Tamm (Järna)
s. 31.05.1977 Paides

Hetkel lõpetan Uppsalas vene keele ja rahvusvaheliste suhete 
magistriõpet. Uurin eestivenelaste identiteeti ja muutusi, mida 
põhjustab Venemaa neokolonialistlik sõda Ukrainas. Paralleelselt 
õpingutega tegelen kirjutamise, kunsti, käsitöö ja muusikaga. Mul on 
täiskasvanud tütar ning poeg, kes läks sel aastal eelkooli. Olen olnud 
aastaid REL juhatuses, viimased aastad aseesimees. Samuti olen REL 
poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjoni eestvedaja. Rahvusli-
kust Kontaktist leiab minu artikleid, aitan koostada REL pressiteateid 
ja avalikke pöördumisi. Olen esindanud REL-i ÜEKN-is. Minu visioon 
on, et REL on tuntud ja tunnustatud katusorganisatsioon nii Rootsi 
kui Eesti kodanikuühiskonnas.Meil on tihedad sidemed nii Rootsi kui 
ka Eesti meediaga. Oleme aktiivsed liikmed ÜEKN-is ja tugev partner 
Eesti ametiasutustele. Meie liikmeskond on kasvanud ja allorganisat-
sioonid tegutsevad aktiivselt üle kogu Rootsi.
Jag avslutar just nu mina masterstudier i ryska språket och internatio-
nella relationer i Uppsala. Jag forskar om estniska ryssars identitet och 
de förändringar som orsakats av Rysslands nykoloniala krig i Ukraina. 
Parallellt med mina studier sysslar jag med skrivande, konst, hantverk 
och musik. Jag har en vuxen dotter och en son som började förskola i 
år. Jag har suttit i REL:s styrelse i många år, de senaste åren som vice 
ordförande. Jag är också ledare för REL:s utskott för politiska och 
internationella frågor. Man hittar mina artiklar i Rahvuslik Kontakt, 
jag hjälper till att förbereda REL:s pressmeddelanden och offentliga 
skrivelser. Jag har representerat REL i ÜEKN (Estniska Världsrådet). 
Min vision är att REL är en välkänd och erkänd paraplyorganisation i 
både det svenska och estniska samhället. Vi har nära band med både 

svenska och estniska medier. Vi är aktiva medlemmar i ÜEKN och en 
stark partner till estniska myndigheter. Vårt medlemsantal har vuxit 
och lokalavdelningar är verksamma över hela Sverige.

Kristina Maria Viira (Enebyberg)
s. 07.11.1949 Stockholmis

1973. aastal tegin hambaarsti eksami Karolinska Instituudis. Olen 
töötanud 40 aastat Folktandvården Stockholmi asutuses. 1979–2014 
kliiniku juhi ülesannetes Suur-Stockholmi kliinikutes sageli sisserän-
dajate eeslinnades, viimane töökoht oli Tenstas. Esmalt huvitas mind 
(naissoost) juhtimine (naissoost domineeritud) töökohtadel, hiljem 
multikultuurne lõimumine töörühmades, kus kasuks tuli minu Eesti 
tagapõhi. Mind huvitab konstruktiivne integratsioon, st. kuidas me 
mitme kultuuriga edukalt hakkama saame. Mul on kolm last ja seitse 
lapselast. REL Stockholmi juhatuse liige olin 2020-2021. Laulan 
Stockholmi Eesti Segakooris. Olen korp! Filiae Patriae Stockholmi 
Vilistlaskogu esimees ning TRIINU eesti rahvakunsti huviring Rootsis 
liige. 2017. aastast olen Eesti200 liige. 
Jag tog tandläkarexamen på Karolinska Institutet 1973 och har ar-
betat i 40 år på Folktandvården Stockholm. 1979 till 2014 arbetade 
jag som klinikchef på Storstockholms kliniker, ofta i invandrartäta 
förorter. Mitt sista jobb var i Tensta. Var först intresserad av kvinnlig 
ledning på kvinnodominerade arbetsplatser, senare mångkulturell 
integration i arbetsgrupper, där den estniska bakgrunden kom väl till 
pass. Jag är intresserad av konstruktiv integration, dvs. hur vi fram-
gångsrikt hanterar flera kulturer. Jag har tre barn och sju barnbarn. 
Jag var ledamot i REL Stockholms styrelse 2020–2021 och sjunger 
i den Estniska Sångkören i Stockholm. Jag är ordförande för Filiae 
Patriae i Stockholm och medlem i Estniska Etnografiska Föreningen 
TRIINU. Jag har varit medlem i partiet Eesti200 sedan 2017.
 

Rein Viira (Enebyberg)
s. 11.07.1948 Norrköpingis

Olen pensionil Rootsi reservohvitser, töötanud IT-spetsialistina SEB 
pangas. Tegutsen aktiivselt REL-i arhiivigrupis. Katsume identifit-
seerida inimesi paguluses tehtud fotodel ja kunas teatud üritused 
toimusid. Soovin, et saaks tehtud IT-lahendus, mille kaudu oleks 
võimalik Rootsi eestlaskonda edukamalt tutvustada, et inimesed 
saaksid paremini aru, kes need inimesed olid ja et teadlased Eestis 
saaksid seda ajaloolist materjali hõlpsamini kasutada.
Jag är pensionerad svensk reservofficer, arbetade som IT-specialist på 
SEB Bank. Jag är aktiv i REL:s historie och arkivutskott. Vi försöker 
identifiera personer och vissa händelser på bilder tagna i exilen. Jag 
önskar att det kunde göras en IT-lösning, genom vilken det skulle vara 
möjligt att presentera den svenskestniska befolkningen mer fram-
gångsrikt, så att folk bättre kunde förstå vilka dessa personer var och 
att forskare i Estland lättare kunde använda detta historiska material.

Piret Villo (Stockholm)
s. 07.07.1981 Tallinnas

Töötan Kuninglikus Tehnikainstituudis (KTH) orgaanilise keemia tea-
durina ning olen Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis (ETSR) esimees. Oma 
doktoritöö orgaanilises keemias tegin Tartu Ülikoolis ning osati KTH-s. 
Külastan oma perekonda ja sõpru Eestis nii tihti, kui saan. Vabal ajal 
mängin tennist, külastan vanakraami- ja antiigiärisid ning muuseume, 
loen ja joonistan. Soovin uurida eestlaste keerdkäike Rootsis ning leida, 
mis neid siin omavahel seob. Tundes minevikku on ehk kergem koos tu-
levikku luua. Seetõttu tahaksin osaleda arhiivi- ja ajalootoimkonna töös. 
Keeleküsimus on mind alati huvitanud, seega aitaksin ka seal nii, kuis 
oskan. Kogukonna probleemide ja murede lahendamiseks, peab oskama 



vaadata nii üldist kui detailset pilti. Seda tööd kergendab grupp inimesi, 
kes on kokku tulnud erinevatelt elualadelt ning põlvkondadest. Loodan 
oma kogemustega panustada rootsieestlaste kogukonna heaollu.
Jag arbetar på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som forskare i or-
ganisk kemi och är ordförande i Estniska Lärdomssällskapet i Sverige 
(ETSR). Jag gjorde min doktorsavhandling i organisk kemi vid universi-
tetet i Tartu och en del av den på KTH. Jag besöker min familj och mina 
vänner i Estland så ofta jag kan. På fritiden spelar jag tennis, besöker 
vintage- och antikaffärer och museer, läser och ritar. Jag vill studera 
esternas öden i Sverige och ta reda på vad som förenar dem här. Om 
man känner till det förflutna är det kanske lättare att skapa en framtid 
tillsammans. Därför vill jag gärna delta i historie- och arkivutskotts 
arbete. Jag har alltid varit intresserad av språkfrågan, så jag skulle också 
hjälpa till där så mycket jag kan. För att lösa samhällets problem och 
bekymmer måste man kunna se både en översiktlig och en detaljerad 
bild. Detta arbete underlättas om en grupp människor samlas från olika 
samhällsskikt och generationer. Jag hoppas kunna bidra till det sverige-
estniska samhällets välfärd med min erfarenhet.

Madli Wiiburg Walfridsson (Vendelsö)
s. 15.05.1967 Stockholmis

Olen sündinud ja üles kasvanud Stockholmis. Käisin Stockholmi Eesti 
Lasteaias ja Stockholmi Eesti Algkoolis. Olen olnud aktiivne Eesti 
skautluses, fotoklubis ja suvikodudes (Ojamaa suvekodu juhataja 
1991-1992). Elan koos abikaasaga Vendelsöl, meil on täiskasvanud 
poeg. Töötasin 15 aastat õpetajana, aga siis tegin kannapöörde ja 
õppisin floristiks. Nüüd olen juba 18 aastat töötanud floristina. 
2004–2020 omasin lilleäri Stockholmis, nüüd pean oma lillestuudiot 
Vendelsöl. Korraldan lilli suurtele sündmustele, näiteks ka ESTIVAL-i 
galaõhtule 2018. Olen eesti rahvakunsti huviringi TRIINU liige, REL 
Esinduskogu saadik, REL Stockholmi juhatuses, kus korraldame 
jõululaata, vabariigi aastapäeva tähistamist, Balti päeva jne. Olen ka 
REL-i ajaloo-ja arhiivikomisjoni kokkukutsuja. Nüüd on meie ülesan-
ne ühismälu alles hoida ja dokumenteerida. Tähtis on hoida elavana 
Eesti Maja ja et seal oleks alati teretulnud nii noored kui vanad.
Jag är född och uppvuxen i Stockholm, gick på Stockholms Estniska 
Förskola och Stockholms Estniska Skola och har varit aktiv i estnisk 
scouting, fotoklubb och sommarlovskolonier (föreståndare på Ojamaa 
1991–1992). Jag bor med min man i Vendelsö och vi har en vuxen son. 
Jag arbetade som lärare i 15 år, men sedan gjorde jag en helomvändning 
och studerade till florist. Nu har jag jobbat som florist i 18 år. Från 
2004 till 2020 ägde jag en blomsteraffär i Stockholm, nu har jag min 
blomsterateljé i Vendelsö. Jag arrangerar blommor till stora evenemang, 
till exempel till galakvällen ESTIVAL 2018. Jag är medlem i den Estniska 
Etnografiska Föreningen TRIINU, medlem i REL:s representantskapet 
samt i styrelsen för REL Stockholm, där vi anordnar en julmässa, firandet 
av nationaldagen, Östersjödagen osv. Jag är också sammankallande för 
REL:s historie- och arkivutskott. Det är nu vår uppgift att bevara och 
dokumentera det kollektiva minnet. Det är viktigt att hålla det Estniska 
Huset vid liv och att både unga och gamla alltid är välkomna dit.
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Evelyn Höglund (Lunde)
s. 26.04.1969 Narvas

Erialalt olen inglise filoloog ja töötanud aastaid tõlkijana. Viimased 
kaheksa aastat olen õpetanud rootsi keelt sisserändajatele kui 
SFI-õpetaja. Peale eri keelte ja kultuuride huvitun ka poliitikast ja 

ühiskonnaküsimustest. See tuleb kasuks igapäevatöös, mille eesmär-
giks on uute sisserändajate võimalikult ladus integreerimine Rootsi 
ühiskonda. Varasemalt pikalt Soomes elades olin neli aastat Radio 
Liberty/Free Europe Soome korrespondent. Armastan ka nüüd vahel 
sõna võtta ja kirjutada; minu kirjutisi on aeg-ajalt avaldatud Soome, 
Rootsi ja Eesti meediates. Olen REL XVII esinduskogu presiidiumi 
sekretär ja ajakirja Rahvuslik Kontakt toimetaja. Artiklite koostamine, 
tõlkimine ja toimetamine on mulle südamelähedane. Põhirõhk on mul 
töös Rahvusliku Kontaktiga, et meil siin, Rootsis ikka endiselt oleks 
eestikeelne häälekandja. Eesmärgiks on koos ülejäänud toimetusega 
ajakirja sisu süvendamine ja lugejaskonna laiendamine.
I grund och botten är jag engelsk filolog och arbetade som översättare i 
många år. De senaste åtta åren har jag undervisat invandrare i svenska 
som SFI-lärare. Förutom olika språk och kulturer är jag intresserad av 
politik och sociala frågor. Det är användbart i mitt dagliga arbete, vars 
syfte är att så smidigt som möjligt integrera nyanlända i det svenska 
samhället. Tidigare, när jag länge bodde i Finland, var jag finländsk 
korrespondent för Radio Liberty/Fria Europa i fyra år. Jag älskar 
fortfarande att prata och skriva ibland; mina skrifter har publicerats 
då och då i finska, svenska och estniska medier. Jag är sekreterare för 
presidiet för REL XVII representantskapet och redaktör för tidskriften 
Rahvuslik Kontakt. Att skriva, översätta och redigera artiklar ligger mig 
varmt om hjärtat. Mitt huvudfokus ligger på mitt arbete med Rahvus-
lik Kontakt, så att vi fortfarande kan ha en estniskspråkig tidskrift här i 
Sverige. Målet är att tillsammans med resten av redaktionen fördjupa 
tidskriftens innehåll och att utöka läsekretsen.

Meeli Laani (Umeå)
s. 18.09.1958 Haapsalus

Olen hariduselt kaubandustöötaja ja suurema osa oma elust töötanud 
sellel alal. Samaga jätkan ka Rootsis. Südamelähedane on kõik Eestiga 
seonduv, seega löön kaasa REL-is. Kuulun REL-i aastast 2014, kui 
osalesin Norrlandi osakonna loomisel. Olin esmalt aseesimees ning 
aastast 2021 esimees. Olen tegev nii REL-i juhatuses kui ka REL-i 
esinduskogus. Mul on kaks last ja üks lapselaps, kes elavad Eestis. 
Vabal ajal meeldib mulle lugeda ja looduses olla ning tunnen alati 
rõõmu heast muusikaelamusest. Huvitun metsataimedest ja seene-
kasvatusest. Soovin anda oma panuse, et luua ja edendada sidemeid 
eestlaste ja Eesti sõprade vahel läbi ühistegevuste. Soovime olla 
REL Norrlandiga toeks Eestu aukonsulile Västerbottenis. Plaanis on 
süvendada koostööd Umeå linnaraamatukoguga, et tutvustada eesti 
kirjandust. Visiooniks on kirjandusõhtud ja kohtumised kirjanikega.
Jag är handelsarbetare till utbildningen och har arbetat inom detta 
område större delen av mitt liv. Jag fortsätter med det även här i Sve-
rige. Allt som har med Estland att göra ligger mig varmt om hjärtat, 
så jag deltar i REL. Jag har varit medlem i REL sedan 2014, då jag 
deltog i skapandet av REL Norrland. Jag var först vice ordförande 
och är från 2021 ordförande. Jag är aktiv i både REL-styrelsen och 
REL-s representantskapet. Jag har två barn och ett barnbarn som 
bor i Estland. På min fritid gillar jag att läsa och vara i naturen, och 
jag tycker alltid om en bra musikupplevelse. Jag är intresserad av 
skogsväxter och svampodling. Jag skulle vilja bidra till att skapa och 
främja band mellan ester och Estlandsvänner genom gemensamma 
aktiviteter. Tillsammans med REL Norrland vill vi stödja den estniska 
honorärkonsuln i Västerbotten. Vi planerar att fördjupa samarbetet 
med Umeå Stadsbibliotek för att introducera estnisk litteratur. Visio-
nen är litterära kvällar och möten med författare.


