ÖÖS ON AARDEID
Muuseumiöö 2011 Kundas
Jälg Arthur Valdesest

Arthur Valdese portree
Konrad Mägi
Muuseumiööl esitleb Kunda tsemendimuuseum
kuulsuste käejälgedegaleriis Arthur Valdese
(1886–1971) – Friedebert Tuglase müstilise
kaaslase – käejälge.
Noor-Eesti esimestes väljaannetes eri varjunimede
all luuletustega debüteerinud Arthur Valdes on üks
salapärasema elukäiguga eesti kirjanikke. Tuglas
jõudis Esimeses maailmasõjas teadmata kadunuks
jäänud kirjanikule 1916. aastal nekroloogi kirjutada,
kuni Valdes 1927. aastal uuesti välja ilmus. Nigol
Andresen on kirjutanud kohtumisest Valdesega
Tallinnas Feischneri kohvikus 1927. aasta aprillis.
Tuglase kirjutatud nekroloogist alates hakkas
Arthur Valdes elama oma müstilist elu.
“Arthur Valdes sündis 3. märtsil 1886 (hilisemate
andmete kohaselt 2. märtsil 1886 – toim) Tartumaal,
sai hariduse Hugo Treffneri eragümnaasiumis,
käis läbi Londonis Davis and Harrisoni tehnilise
õpiasutuse ja andus ärialale. Pea kohe pärast sõja
süttimist astus ta Inglise vabatahtlikkude väkke ning
langes käesoleva aasta (1916 – toim) 20. jaanuaril
lahingus Yperni all” (Tuglas 1918, lk 41).

Friedebert Tuglas Valdesest ja tema ajast: Mäletan
aega, mil esimene kord Valdesega kokku puutusin.
See oli 1905. aasta algusel või eelmise aasta lõpul.
Missugune kaos valitses siis meie ümber ja meis
enestes! Missugune närvide ja ajude palang! … Noil
ajul juhtusin, nagu tähendasin, esimene kord kokku
Arthur Valdesega. Mäletan seda kitsa, kahvatu näoga
noortmeest, õhukeste, liikumatute huultega, mille
nurgas aga miski salalik naeratus, miski avaldamatu
küsimus ning avaldamatu vastus näiks tuksatavat.
Mäletan tema kõhna kuju hallis, vähe tähelepanekut
äratavas ülikonnas. Mäletan teda Noor-Eesti
ringkonna koosolekutel, kus ta tundide kaupa
liikumata ja sõnalausumata istus, et siis niisama
sõnalausumata lahkuda … Kuid ühtlasi mäletan ka
juba tollest ajast tema käsikirju. Näis, nagu ei oleks
neil midagi ühist nende autoriga: tööd täis isesugust
söövat tuld, varjatud paatost ja energiat, kirjutatud
raske ning selge käekirjaga … Neist töist ilmusid
mõned Noor-Eesti esimestes väljaannetes ja ajalehis,
kuid kõik eri varjunimedega, nii et nende autor
miskisugust tähelepanekut ei äratanud … Igatahes
aga esines juba neiski Valdese kirjaniku algkuju:
harukordne tagasihoidlus kõige kohta, mis mitte
oluline, ja harukordne järjekindlus olulises.
… Vaheajal oli aastaid kulunud, Valdesest ei
kuulunud midagi, ja olin ta peaaegu unustanud. Siis
tabasin ta äkki Pariisis. See oli sõja süttimise aasta
kevadel. Ta oli juba mõned päevad metropolis olnud,
ilma et Eesti kolooniat üles oleks otsinud või kellelgi
tema säälolust aimu oleks olnud. Meie esimene
kokkujuhtumine oli täiesti juhuslik … Kevade oli väga
ilus. Soojade, raugete päevade järele tulid harilikult
sumedad õhtud, mil õhk nii pehme oli, et seda hingates
joobuvat tundsid. Istusime tihti õhtuti Café du Lilas’
ees Montparnasse’i bulvaari ja Observatoire’i avenue
nurgal kastanjate all … Aga iseäranis kaunid on
mulle nende silmapilkude mälestused sellepärast, et
nad lahutamatult on seotud Valdese nimega. Alles
selles ümbruses õppisin tundma Valdest, heitsin pilgu
sellesse väärtuslikku maailma, mis on haruldase
inimese olemus … Nende päevade varjust, mis
Valdesega ühes mööda olen saatnud, voolab mulle
vastu midagi nii valitut, nii subliimi, et seda sõnusse
ei või suleda, kuid ometi niisama olemasolevat nagu
lillede lõhn. Tema mälestus ei jäta minus vist iial
viljarikkaid tundmusi ja mõtteid sugereerimata. Osalt
tema sõnu, osalt ta mõistuandeid, aga tihti ka ainult
tema paljast olemust meele tuletades võiksin kokku
seada kirjelduse loovast isikust.
Olin harjunud eneselt ja teistelt nõudma, et
kirjanik oleks kõige päält artist ja spetsialist.

Selle asemel tõendas aga Valdes, et loov isik võib
olla ainult asjaarmastaja, diletant – sõna kaunis
ja meeldivas tähenduses … Kunst elukutsena on
prostitutsioon, ütles ta järsult … Ja ometi oleks
suur eksitus oletada, et Valdese kogu kirjanduslik
vaatekoht ainult labase ajaviite-kirjanduse ideaaliga
oleks määratud olnud. Kaugel sellest! Ta asetas
suuremad nõuded kirjanikule kui iial on asetatud. Ta
nõudis kirjanikult rikkalikumat fantaasiat ja suuremat
mõttetööd kui temalt keegi on nõudnud. Kui kirjaniku
tööala kitsendusega tahtis ta seda puhastada kõigest
ebaolulisest, väärvajaduslikust, ekslikust …
Tuglas kirjeldab ka üksikasjalikult Valdese
novellikogu “Astmed”, mis sõja-aastatel tsensuuri
tõttu olla avaldamata jäänud ja mida Tuglasel ühena
vähestest lugeda õnnestus.
Arthur Valdes oli üks nooreestlastest, kes
nõudis teatrilt uuendusi (muu hulgas ka vabadust
kirjanduslikust tekstist). Ta oli rännanud Euroopas
ja näinud sealseid revolutsioonilisi kunstiliikumisi,
mis ütlesid lahti vanadest väärtustest. On teada, et
tundmatutest noortest näitlejatest koosnenud trupp
eksperimenteeris Valdese juhatusel sõnadeta teatri,
valguse ja rütmiga, hetke aegluubiga ning üritas ka
muuhulgas Tšehhovi “Kajakat” tihendatud ekstraktina
lavale tuua. Paraku ei jõudnud Valdes oma idee
teostuseni, sest oli sunnitud Eestist lahkuma …
Õnneliku juhuse läbi leiti hiljuti arhiivist Valdese (küll
mitte täielikud) märkmed v katsetused 1927. aastast ja
nende põhjal on Anu Lamp Tallinna linnateatris lavale
toonud “Keskööpäikese”.
Arthur Valdes ilmub tegelasena ka Jaan Krossi
“Paigallennus” ning Teet Kallase “Corridas”.
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* Laks, Tiiu 2010. Tõsine teatriajalugu pöördub
tabavaks koomikaks. Eesti Päevaleht 14.04.2010.
* Mõisnik, Mihkel 2010. Hiilgav keskööpäike. Sirp
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* Jne (st allikate nimekiri pole lõplik)
Arthur Valdese “Astmed” kuuluvad tänapäeval
nimekirja raamatutest, mis võiksid olemas olla.
Ebe Pilt

ÖÖS ON AARDEID
Muuseumiöö 2011
Kundas
Kord aastas ühel laupäevasel maiõhtul avavad
muuseumid ja teised mäluasutused Eestis oma uksed
tavapärasest hilisemal ajal ja tasuta, et tähistada
üleeuroopalist muuseumiööd. Muuseumiööl on aastati
erinevad tunnuslaused, sel aastal on kultuuripealinna
teemast tõukuvalt selleks “Öös on aardeid”.
Merepõhjast ja maapõuest välja tulnud muistsed
aarded on tänapäeval enamasti hoiul muuseumides,
aga aarded pole mitte üksnes kuldmündid ja
hõbetaalrid, vaid kultuuripärand laiemalt, mis pärit
nii ajaloo vanematest ja eksootilisematest kui ka
tänapäeva tuttavlikematest kihtidest. Muuseumiöö
eesmärk on ühel erilisel õhtul pakkuda võimalust neid
väärtusi avastada ja endale meelde tuletada.
Muuseumiöö toimub 14. mail 2011
Muuseumiöö Kunda tsemendimuuseumis kell
18.00– 23.00:
• Ekskursioonid kell 19.00 ja 21.00 – saate
teada, miks ja kuidas hakkas inimene ise valmistama
kivi, mil viisil kerkisid antiiksed Rooma ja
kaasaja
arhitektuuripärlid,
tutvute
tänapäeva
tsemenditööstusega,
saate
läbida
hiigelsuure
pöördahju ja kogeda tunnet, mis on klinkril pöördahjus
keereldes, võimalus võrrelda Eesti kuulsuste käejälgi
oma käe mõõtudega.
• Võimalus jätta enda käejälg igavesti tsementi
– mälestuseks endale! Ette registreerimisega (12.78
EUR)
• Teeme ise aarde! – saviga meisterdamine
• Avastame uusi ja vanu huvitavaid fakte Kunda
ja selle ümbruse kohta – viktoriin-võistlusmäng
auhindadele
• Müstiline käejälg müstiliselt tegelaselt ... – põnev
leid muuseumi pööningult
Õdus laupäevaõhtu muuseumis – olete oodatud!
Sissepääs TASUTA!
Kristi Onkel
Turismikonsultant
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LÜHIDALT
TÄIENDAVALT LASTEAIA AJALOOST
Mõisteliste ning aastaarvudega seotud faktiliste segaduste lahendamiseks avaldame
järgmises lehenumbris (mis ilmub juunikuus) Kunda linna lasteaia sünnipäevaloo
(vt jaanuari-veebruarikuu 2011 Meie Kodu nr 314-315, lk 1) täpsustamiseks ja
täiendamiseks lasteaia kroonika. MK

Koolitus ametnikele

MEIE KODU

KUNDA LAULUEMA MAE TAMMISE
ÜHEKSAS KÜMME

SEE PÄEV tulnud paljundet kordi, ent ometi alati uus ...
– PALJU ÕNNE!
TERVITUSLAUL
MEIE MAELE –
HÄLLILAPSELE
27. mail 2011
On ime –

13. aprillil 2011 toimus järjekordne
koolitus linnavalitsuse ametnikele
ja allasutuste juhtidele. Seekord oli
teemaks dokumendihaldus. Koolitus
toimus Lammasmäe puhkekeskuses ja
läbiviijaks oli ATAK koolituskeskus.
Koolituse läbinu oskab koostada
ametikirjade eriliike ja haldusdokumente
tööülesannete
täitmisel
vältides
keelelisi ja vormistuslikke vigu,
mõistab
e-posti
funktsioone
organisatsiooni
dokumentatsioonis
osates e-kirju nõuetekohaselt koostada

ja vormistada, tunneb erinevaid
dokumendihaldussüsteeme,
osates
rakendada nende võimalusi, orienteerub
asjaajamise õiguslikus korralduses
tööülesannete täitmisel osates hinnata
konkreetse asjaajamiskorra vastavust
õigulikule korraldusele, peab oluliseks
korrektsust, täpsust ja ausust viidates
asjaajamiskorra õigusliku korralduse
põhimõtetele.
Riina Sooäär
Arendusnõunik

Kunda linn omandas ettevõtlusala
Kunda linn omandas Kunda sadama
kõrval ligi 130 hektari suuruse maa.
Linna üldplaneeringu järgi on tegemist
tootmis- ja sadama arendusalaga.
Maa
saamine
toimus
maavanema
korralduse
alusel
kooskõlastatult
keskkonnaja
majandusministeeriumiga. Linnavalitsus
märkis taotluses põhjendusena vajadust
munitsipaalmaaomandi kui ressursi
järele
omavalitsuse
jätkusuutliku
arengu kindlustamiseks. Linn põhjendas
investeeringute, sh ka välisinvestorite
toomise vajadust riiki ja kohaliku
omavalitsuse territooriumile. Ettevõtluse
arenguga tekivad uued töökohad ja
laekuvad maksud.
Maaüksuse planeerimine toimub
võimalike investorite huvisid arvestades,
samuti Kunda sadama arengueeldusi- ja
vajadusi silmas pidades. Maaüksuste
kasutusse
andmine
toimub
kas
enampakkumise- või eelläbirääkimistega

pakkumise korras. Senise praktika
käigus omandatud kogemusi arvestades
seatakse hoonestusõigus võimaliku
ehitustähtajaga, mis kahandab huvi
investeeringuteks
vahendamise
eesmärgil.
Kunda linn on sadama kõrval asuvat
maa-ala taotlenud enda omandisse üle
10 aasta. Tootmisala vastu on huvi
üles näidanud erinevate tootmis- ning
laomajandusega tegelevate ettevõtete
esindajad. Seni on arendamist takistanud
ala riigi reservmaaks olek.
Kunda piirkonda on viimase 10 aasta
jooksul tekkinud palju uusi ettevõtteid.
Suurimaks investeeringuks oli Estonian
Celli tehase rajamine, mis on ka ühtlasi
Eesti kõigi aegade suuruselt teine
välisinvesteering. Uute töökohtade
teket on mõjutanud Kunda sadama
taasavamine 1994. aastal.
Allikas Kunda LV

elatu, aastad –
kokku kõik,
kogu möödanik, elu.
Kas saladus – mida sisaldab aeg −,
Mis oli, ja on elu võlu?
Täna –
lillesülemi võtan,
Teid õnnistan sellega.
Ja Teie jalgade ette
puistan kogu Te ootuste maa.
Ses sülemis imelises
hullav aasaõite silmesära,
ja niitude kullased nupud.
Toome valendavat õievahtu
ja mesised nurmenukud.
Peidus – rõõmu ja rahu igapäeva,
tervise, õnne argipäeva.
Otsige targu –
ja Te leiate üles.
Siin ongi kõik koos –
Te südames,
hinges,
Te süles.

M.U.
Täna räägime auväärt juubilarist,
Kunda naiskoori “Salme” kauaaegsest
dirigendist Mae Tammisest (fotol).
Ta alustas tööd Kundas segakooriga
1956/57. hooajal. Kahe aasta möödudes
jagunes koor mees- ja naiskooriks.
“Salmet” asus juhtima Mae Tammis.
Ta oli koori nimepaneku juures. Koori
ristiisaks sai dirigent ja helilooja Aado
Velmet, kes oli koori kauaaegne sõber.
Järgneb
aastakümnete
töö.
Loendamatud
esinemised
kodus
ja võõrsil. Kohalikud esinemised,
laulupäevad, laulupeod, üldlaulupeod,
konkursid,
sõpruskontserdid
paljude kooridega Eestist ja mujalt.
Laulusillad, võistulaulmised. Kõik
see on nõudnud õppimist, suurt tööd.
Ja õpetajaks pikki aastaid meie Mae.
Alati energiline, hingega asja juures,
nõudlik, arukas, tark, tõeline õpetaja ja
juhendaja. Siiani räägitakse tema poolt
läbiviidud hääleharjutustest, põhjalikust
lihvimistööst laulude õpetamisel. Mae
tegi individuaalset tööd iga inimesega.
Suure töö tulemusena hakkas koor
tõeliselt hästi laulma. Hääleseade andis
häid tulemusi.
Koori hiilgeajal laulis kooris 67
lauljat. Oli, kelle hulgast valida, kellega
tööd teha. Just arvestades Mae ülimat
nõudlikkust. Tänu Mae Tammise
põhjalikule tööle võitis koor mitmel
festivalil, võistulaulmistel. Koor esines
edukalt Eesti Raadios ja TV-s. Mae
Tammis oli tähelepanu keskpunktis
dirigendina paljude aastate jooksul.
Just tänu tema erakordsusele. Lisaks
töökusele oli ta hurmav, ilus, võluv,
sarmikas. Kui kooride vastuvõttudel,

Foto erakogust
pidudel Mae kogu oma temperamendi
mängu pani, ei olnud talle võrdset. Siis
helises tema võrratu sopran ja kõik olid
lummatud. Tihtipeale kanti teda sõna
otseses mõttes kätel.
Me laulsime palju, väga palju. Sest
me oskasime laulda. Tänu Maele. Palju
kiideti just meie head häälekooli. Kavas
oli arvukalt laule. Kahjuks ei tea arvu
täpselt. Olen päris põhjalikult tutvunud
aastatetaguste kooripäevikutega ja
saanud sealt üllatavat infot koori
koosseisu kohta, tööst kooriga.
Mae Tammise sissekanded on üdini
põhjalikud ja annavad täieliku, ka täpse
ülevaate tehtust. Samas püstitatakse
edasised ülesanded. Seatakse eesmärke.
Reisisime,
esinesime
paljudes
erinevates kohtades. Materiaalselt ei
olnud muresid, sest meid sponsoreeris
tehas. Siinjuures eriline tänu hr Arvo
Vainlole. Ükskõik, kust tulime, olid
sõbrad meid klubitrepil tervitamas.
Kõlas laul, olime jälle kodus. Unustatud
oli väsimus, ununesid muredki. Olime
lihtsalt õnnelikud.
Mäletan, kui laulsime Kaukaasias
Lermontovi paikades ühes mägikirikus.
Sinna tulid täiesti juhuslikult (võib-olla
ka meie laulu peale) võõrad – filmigrupp
Itaaliast. Kuulati vaikselt, huviga. Laulu
lõppedes oldi vaimustuses. Hiljem
lausus režisöör: “Nii võivad laulda
ainult eestlased!” – midagi ilusamat ja
paremat on raske kogeda. Muidugi oli
tolles kirikus ka võrratu akustika. Olen
selle (tookordse laulmise) peale mõnigi
kord mõelnud. Kui Mae oleks sattunud,
kui elu oleks juhatanud ta mõnda
suuremasse keskusesse, mis oleks
olnud, saanud siis? Erakordne töökus ja
plussiks anne!
Aeg on lennanud linnutiivul. Mae
aeg. Salmekeste aeg. Meie kõigi
aeg. Olen Maest ja Maele, koorist ja
lauljatest-lauljatele kirjutanud üksjagu.
Ka erinevatele paberväljaannetele. Ikka
sooja südamega, tuluke hinges. Sest on

rõõmu. Olen käinud koorikontsertidel,
kuulanud hoolega. Ka praegu. Ja ikka
võrdlen neid meie omaga – Salmega,
omaaegsel tasemel Salmega. Mõelnud,
kuidas tegime meie, kuidas laulab üks
või teine nüüd. Kuidas laulaksime
meie praegu, kas teisiti. Kuidas Mae
lahendaks erimeelsusi? Kõik rändab
läbi mõttemaailma ja sinna pole midagi
parata. See on lihtsalt nii.
Koorielu koos Maega on olnud rikas
ja rikastav. Minu käest on palju küsitud
– mida on tähendanud minu jaoks
laul. Ja olen vastanud – lauluaastad
on olnud elu, rännak; elurännak, kui
soovite. Usun, et nii on see laulude
aeg mõjunud kõikidele salmelastele.
“Salme” sai 50-aastaseks kauni piduliku
jumalateenistusega Kunda kirikus, ja
muidugi lauluga.
Meie kõik – salmekesed, kes me
veel oleme, mõtleme Maele ja usume,
et tal jätkub aega, tahtmist, tervist,
jõudu ja elujanu tunda rõõmu tehtust ja
mõtetes uidata möödaniku kitsukestel
õnneradadel; viisid suul – laiadel,
siledatel lauluteedel.
Oleme tänulikud, et meile on antud
aega, antud veel üks võimalus koos
olla ja tervitada Maed, tunnetada
kooriühtsust. Ja muidugi laulda. Ja
lausuda üheskoos – kõik koos – Elagu
Meie Mae!
Rõõm hinges tõdeme –
jääb lõpuni meisse – salmekestesse –
See Laulude Aeg.
See Imede Aeg.
See Rõõmude Aeg.
See Südame Nooruse Aeg.
See Kogu
Elu Aeg.

Salmelaste nimel aprillis 2011
Marge Unt

Kontrollime oma elamutes radoonisisaldust!
Kalapääsu rajamise projekt sai toetust
Keskkonnainvesteeringute
keskuses (KIK-is) jõudis lõpule
vooluveekogude seisundi parandamisele suunatud taotlustehindamine
ning rahastusotsuse sai neli projekti,
sh Kunda tsemenditehase paisu
kalapääsu rajamiseks Kunda jõele.
Projekti esitas KIK-ile IMG Energy
OÜ.
2011. aastal toimub kalapääsu
projekteerija
ning
projektijuhi
leidmine.
Projekti
tutvustatakse

lähemalt oktoobris-novembris sellel
aastal. Ehitustöid tehakse 2012.
aastal.
Projekteerimisega
seotud
kuludest kannab 50% ulatuses KIK
ühtekuuluvusfondist
EL
struktuuritoetustest. Ehituskuludest kannab
KIK kuni 55%.
Projekti toetussumma on 232 194,7
eurot.
Allikas IMG Energy OÜ

Radoon on lõhnatu ja värvitu
radioaktiivne gaas, mis tekib maa
sisemuses loodusliku uraani radioaktiivsel
lagunemisel. Radoon on tervisele ohtlik,
põhjustades kasvajaid. Radoon on üks
olulisemaid kopsuvähi tekitajaid, eriti
suur risk kopsuvähi tekkeks tekib radooni
ja suitsetamise koosmõjul. Radooni kaudu
saab inimene üldjuhul üle poole kogu elu
jooksul saadud kiirgusdoosist. Radooni
eraldub maakoorest kõikjal maailmas, kuid
piirkonniti on eralduvad kogused erinevad.
Põhja-Eesti ja Soome on üks suuremaid
radooniohuga paiku maailmas.
Raadoni sisalduse mõõtühikuks on
Bq/m3.
Maapinnast õhku pääsenud radoon
hajub atmosfääris ja tema normaalne
sisaldus välisõhus on 10-20 Bq/m3.

Radoon
koguneb
kõige
enam
keldritesse aga ka esimeste korruse
ruumidesse. Euroopa ja Eesti normide järgi
ei või radoonisisaldus elu- ja tööruumides
ületada 200 Bq/m3.
Ida-Virumaal mõõdeti radooni sisaldust
222 maja siseõhus, mõõtmised näitasid, et
68% majades ületas radoonisisaldus 200
Bq/m3. Eesti kõrgeim radoonisisaldus
elamus on mõõdetud Kundas ja see ületas
10000 Bq/m3 piiri.
Seetõttu tellis Mäe 20 korteriühistu
radoonisisalduse mõõtmise oma elamu
keldris, mis andis tulemuseks 1025
Bq/m3, mis ületab lubatu enam kui
5 korda. 1. korruse korteris mõõdeti
871 Bq/m3. Kõige lihtsam viis
radoonisisalduse
vähendamiseks
on
ruumide ventileerimine. Seetõttu rajasime

keldrisse sundventilatsiooni, peale mida
tuleb keldris ja 1. korruse eluruumides
teha uus radoonisisalduse mõõtmine.
Kuna Tallinnast tellitud ühekordse
radoonimõõtmise
maksumus
koos
transpordikuludega (sõltuvalt mõõtmisperioodi pikkusest 70-120 EUR) on küllalt
kõrge, ostsime endale radoonimõõturi,
et selle abil reguleerida ka ventilatsiooni
tugevus kõikide trepikodade keldrites
optimaalseks. Radooni kohta saab
lugeda ka rajatavalt ühistu kodulehelt
www.kundamae20.ee
Soovi korral võime aidata radooni
sisaldust määrata ka teistel elamutel.
Ülari Pai
KÜ Kunda Mäe 20 juhatuse esimees
Tel: 5031129
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UUED AMETNIKUD
Lastekaitse spetsialist Helgi Luik, tel: 32 55 997. Vastuvõtt: E, N 9.0014.00 (Kunda linnavalitsuses), e-post: helgi[ät]kunda.ee.

On pühapäeva, kevadpüha hommik,
on väljad ududes
ja kevadiselt lõhnab ilm,
suurveed on valla, linnulaulust taevas heliseb,
niisama heliseb Su kevadootel hing.
Veel loodus oma tulevasi imelisi värve
on hoidmas varjul lumest vabanenud pinna
tumedates toonides
ja tuhat sünnirõõmus oja pääsenud on valla neid kõikjal sädeleb ja suliseb ja vuliseb ...
Sa seisad keset porikarva loigurohket koduteed
all hallis pilvelaamas, päikse sünnivaevas taeva
Ja tunned kõikide ja kõige suhtes tänumeelt
ja ühtsust kõigega - nii Taevaga kui Maaga.
Lea Metsis
4.04.2010

Fotode autor Lea Metsis

KEVAD KÄES, AEG ON TEGUTSEDA
Teadmiseks lemmikloomade omanikele: Koerte ja kasside vaktsineerimine
toimub 1. mail 2011. a algusega kell
10 KUNDA LINNAS staadioni esisel
platsil. Marutaudi vastast süsti tehakse
tasuta. Muude viirushaiguste vastane
kompleksvaktsiin on tasuline. Võimalik
on kohapeal lemmiklooma kiibistamine ja
registreerimine.
Kevadkoristustest. Seoses lumerohkusega ja lumesulamise venimisega
kevadesse, veab OÜ Silvel Teenus sel
aastal talveprahi minema veidi hiljem.
Korteriühistute ja eramute kevadise suurpuhastuse käigus kokku riisutud lehtede ja
oksaprahi suurem vedu toimub vahemikus
18. aprillist kuni 10. maini - kaks korda
nädalas: esmaspäeval ja neljapäeval. Ko-

ristusjäätmed tuleb koguda kilekottidesse,
et nad laiali ei pudeneks ja neid oleks
parem laadida.
Nii Teeseaduse kui ka Kunda linna
heakorra eeskirja järgi peab iga omanik
hooldama tema krundiga piirneva
kõnnitee. Et tolm tänavalt endale või
naabritele tuppa ei lendaks, tuleb praht
kokku koguda ja kõnniteed puhtaks pühkida. Ka kõik asutused ja ettevõtted peavad
korraldama oma territooriumi ja hooldusalade (st kinnistuga piirnevate haljasalade
ja kõnniteede) koristamise. Kas tellitakse
see töö haljastusfirmalt või korraldatakse
laupäevak, on ettevõtte enda otsustada.
Meeldetuletuseks: Vastavalt Kunda
linnas kehtivale Jäätmehoolduseeskirjale
on jäätmevaldajad kohustatud korraldama

ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse
paigutatud suurjäätmete äraveo hiljemalt
kolme päeva jooksul.
Korteriühistutel on soovitav kevadise
suurpuhastuse käigus tekkida võiva suurema koguse jäätmete äraveoks tellida
suurem konteiner, mitte jätta jäätmeid
tänavate äärde. Ehitus- jm suuremõõtmeliste jäätmete äraveo võib tellida kas
AS-lt Ragn-Sells või organiseerida vedu
oma jõududega lähimasse prügilasse.
Kundale lähim nõuetele vastav prügila
asub Ida- Virumaal Uikalas.
Ohtlikke jäätmeid (k.a külmkapid ja
telerid ) on võimalik tasuta ära anda Koidu
tn 55 kogumispunktis.
Sirje Liiskmaa
Heakorranõunik

Erialasest haridusteest: 2007. aastal
lõpetasin Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli
sotsiaaltöö eriala õpingud. 2006-2009
täiendasin ennast Talllinna ülikoooli
avatud
ülikooli
täiendõppekeskuses.
Lisaks olen läbinud palju erinevaid eriala
täiendavaid kursuseid.
Töökogemusest:
2005.
aastal

asusin tööle Rakvere Lille kooli, kus
töötasin kasvatajana, klassiõpetajana,
aineõpetajana.
Mõtteid ja eesmärke uuel ametikohal:
Lastekaitse liit on välja mõelnud väga hea
sõnapaari: MÄRKA LAST, see on minu
eesmärk Kundas ning seda tahaksin öelda
kõigile.
Helgi Luik

Ehitusnõunik Tauno Murakas, Telefon:
tauno[ät]kunda.ee, Vastuvõtt: E 9-11
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E-post:

RÕÕM tervendab!

Aprilli kolmandal nädalal toimus
järjekordne südamenädal. Tähelepanu
pöörati kehalise liikumise vajadusele,
kehalisele tervisele. See on loomulikult
tore.
S a m a tähtsad aga on elukvaliteedile
ja elurõõmule meie mõtted, meie
tunded, meie maailmapilt. Ja nii nagu
hoolime oma füüsilisest tervisest,
südamest - saame teadlikult hoolida ka
oma hingelise ja vaimse tervise eest.
Kurvad-pahad mõtted on nagu hape
meie rakkudele. Negatiivsed mõtted ja
halb tuju muudavad meie organismi,
rakkude sisekeskkonda happelisemaks.
See aga halvendab otseselt meie füüsilist
tervist, soodustab haiguste teket. Terve
organismi rakud on kergelt aluselised.
Meie enda valik on see, mis
meeleolus olla ja kui pikalt. Kunagi
pole meie tujuhoovad kellegi teise käes
– need on alati Sinul! Sinu meeleolu,
Sinu tuju on Sinu sisemine otsus ... või
minnalaskmine?!
Ja seepärast ei võiks me kunagi
tõsimeeli väita, et teine on meie halvas
tujus süüdi. See on lihtsalt märk meile,
mis vallas enesega tööd veel teha,
kuidas tasakaalu leida!
KEVAD on käes! ... Hullutab
oma helgi ja sädelustega heinamaade
suurvetel, öise täiskuu ja kuuraja
veel säbrutava tuuletantsuga, lindude
kõlava kooriga väljadel ja koduõue
vana kuningapuu kõrges ladvas,
värskuse, erksuse, erilise valguse,
tuuli täis taevaaluse, pilvede lustlise
liikumisega, pajuurbade sooja sosinaga,
esimese paiseleheõie kuldse kollasega,
vetevulina ja suurte ärganud mutukate
suminaga!
Seda on nii tore märgata, see annab
hea tuju kogu päevaks! Jagagem seda
oma lastega, et nad õpiksid Loodust
austama ja imetlema,
Me saame ise endile suuri ja väikesi
kingitusi teha, selliseid, mis midagi
rahas ei maksa, hingele aga palju
rõõmu ja füüsisele särtsu lisavad.
Nt hommikul kella kuue kandis
päikesetõusu imetlemine väljas - saad
kuulata-vaadata, kuidas ärkavad ja

KEVAD on käes!

Erialasest haridusteest: 2002. aastal
lõpetasin Tallinna tehnikakõrgkooli, kus
omandasin rakendusliku kõrghariduse
hoonete ehituse erialal.
Töökogemusest: Ühe aasta töötasin
OÜ-s Stipend ettevalmistusosakonna
juhatajana, kuus aastat töötasin AS-s
Haljala Ehitus eelarvestajana.
Mõtteid ja eesmärke uuel ametikohal:
Esimesed kuud avaliku teenistuse

töötajana on möödunud kiirelt, seni olen
valitud ametiga rahul. Olen omandanud
palju uusi teadmisi ja kogemusi ning iga
päev pakub uusi väljakutseid. Kindlasti
tuleb ette ka probleeme kuid need ongi
tekkinud selleks, et leida lahendus. Üritan
aidata igati kaasa selles, et Kunda linnas
oleks ka tulevikus hea elada.
Tauno Murakas

Spordikeskuse juhataja Erge Loorits, telefon 32 55 994, http://
spordikeskus.kunda.ee/

Foto autor Lea Metsis
õhku tõusevad haneparved, kuidas
kajab kurgede hüüdeid, kuidas tuuleiil
lombi imeselget taevasina peegeldust
viirutab, kuidas hingab maa ja mis tunne
on hommiku-karget helisevat õhku
hingata!
Sinu teha on hommikune meeleolu
peres, see, kui suure soojuse- ja
armastusetunde Su kallis laps või kaasa
päevasse kaasa võtab!
Sinu võimalus on osaleda Kallirallis, mis Eestis ja Soomes kuulutati
kestvaks 20.-27. aprillini, milles osaleda
lubasid kümme tuhat inimest (mis aga
Sinu jaoks võib olla aastaringne!).

Sinu võimalus on oma rõõmsa tujuga
teisi nakatada, saata oma naeratus
maailma seda naerusemaks, paremaks,
õnnelikumaks muutma - naeratus
sünnitab naeratust!
Ja mis saab olla lahedam teadmisest,
et kõige sellega - siira rõõmu ja
heatahtlikkuse ja soojusega parandad
Sa iseenda tervist - sest see muudab
Sinu organismi rakkude keskkonda
aluselisemaks, st tervemaks!
Südamlikku,
rõõmsat,
edukate
toimetuste rohket kevadet!
Lea Metsis
Koolipsühholoog

Erialasest haridusteest: Hariduselt olen
kehakultuurlane. Lõpetasin Leningradi
kehakultuuri instituudi spordifakulteedis
ujumise eriala.
Töökogemusest: Tööperioodi alustasin
kehalise kasvatuse õpetajana ning ujumistreenerina. Viimane töökogemus oli kuue
tuhande elanikuga omavalitsuses haridusja kultuurinõuniku amet, mida pidasin
kümme aastat.
Mõtteid ja eesmärke uuel ametikohal: Kunda spordikeskuse juhatajana

soovin rakendada oma teadmisi ja oskusi
spordikeskuse edendamiseks, jõudumööda
rikastada linna spordielu võistluste ning
rahvaspordiüritustega ning toetada traditsiooniliste ürituste toimumist.
Vaatamata sellele, et ilma poolest oli
jaanuar külm ja karm, tundsin ma sooja ja
sõbralikku vastuvõttu Kunda rahva poolt.
Tänan siiralt ning loodan, et seda soojust
ja koostegemise rõõmu jätkub veel pikaks
ajaks .
Erge Loorits
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Kultuurigalerii 2010−2011
Kevad, kultuur, mõtted ja soovid
Aprillikuine
meie
kodulinna
mõttekandja – ajaleht – avab ehk
suuremalt kultuuriakent kaaslinlastele.
Kundas on ajast aega tegeletud aktiivselt
isetegevusega, ka täna on meie linnas
palju huviringe. Oleme püüdnud alati
avalikult kajastada kultuuritegevust,
saavutusi ja eesmärke, kuid kindlasti
on lugejate hulgas ka neid inimesi, kes
leiavad käesolevast lehenumbrist uut
ja huvitavat. See ongi meie eesmärk.
Avastagem siis taaskord üheskoos
seda, mis meie umber sünnib, millega
meie sõbrad ja tuttavad tegelevad lisaks
oma igapäevasele põhitööle.
Alates aastast 2007 on pea kõik
Kunda huviringid nn iseseisvad.
Aasta
alguses
koostatakse
ja
esitatakse
tegevustaotlused,
mis
leiavad toetust ja rahastust Kunda
linna eelarvest. Loomulikult on linna
eelarve kahanemine teinud üsna
suure kokkuhoiu ka kultuuritegevuse
valdkonnas. Seni on kõik huviringid
tegevust jätkanud ja isegi uusi on
juurde sündinud. Meie linnas elatakse
hoogsalt.
Huvitegevust Kundas on päris palju,
aga kindlasti võiks olla enamgi. Silma
paistab mitmekesine võimalus tegeleda
erinevate tantsustiilidega: rahvatantsu,
vabatantsu, idamaise, kantri-, salsa ja
karaktertantsuga. Lastel on näitering
Karoliine, noored ja täiskasvanud
tegutsevad draamaringis ja huviteatris.
Kunstilembesed noored arendavad oma
oskusi gümnaasiumi ja noortemaja
kunstiringides. Kunsti- ja käsitööoskusi
saab täiendada ka slaavi ühingu Läte
huviringides. Laululembesed linlased
laulavad gümnaasiumi mudilas-, lasteja segakooris, samuti muusikakooli
vilistlaskooris ning eakamad inimesed
Laululustijate kooris. Kaks naiskoori on
tegutsemas ka slaavi kultuuriseltsides:
Zarjanaka
ja
Lada.
Suuremad
klubilised tegevused toimuvad eakate
ühenduses Videvik ja slaavi ühingutes
Läte ning Berega. Kindlasti on katmata
huvitegevusega veel paljude kundalaste
hobid ja huvid.
Miks just laulu-, tantsu- ja
näitemängualane tegevus nii vilgas
on? Ehk just seetõttu, et on aktiivseid
huvilisi ja tublisid õpetajaid-juhte.
Huviring sünnib ühisest huvist.
Iga uus algatus ja ühistegevus on
leidnud
kultuurimaastikul
alati
toetust. Olgu siinkohal heaks näiteks
noorte draamaring, mis tegutseb teist
hooaega, trikiratturite tegevus või siis
mälumänguklubi, mis küll otseselt ei
ole huviring, aga omaalgatuse heaks
näiteks küll.
Laulame, tantsime, näitleme,
musitseerime, omandame kogemusi
kunstimaailmas.
Oleme avatud uute huviseltside
loomisele.
Kundas
on
üsna
popp tegevus fotograafia, kodus
leivaküpsetamine, vanadele asjadele
uue elu andmine, ehete valmistamine,
tervislik liikumine ja veel palju muud
põnevat. Lähituleviku eesmärkideks
ongi
eelnimetatud
tegevuste
harrastajatele võimaluste loomine ja
eestvedajate leidmine.
Kultuuriringides
ja
-seltsides
osaleb tänasel päeval üle 500 inimese.
Muidugi on neidki, kes tegelevad
mitme huvitegevusega. Rohkemat
kultuurilist
tegevusrakendust
on
meie linnas kindlasti vaja poistele ja
meestele, sest protsentuaalselt suurem
osa kultuuriringidest osavõtjatest on
naised.
Meie sooviks on selles lehenumbris
pikkida
kaunisse
kevadesse
ilusaid hetki linna kultuurielust ja
seltsitegevusest.

Eks iga kultuuriaasta sarnaneb
inimese eluaasta ringile, kus on kindlad
traditsioonid, oodatud ja ootamatud
sündmused, õnnestumised ja sekka ka
ebaõnnestumisi. Traditsioonid, millega
oleme harjunud ja mida vajame,
vajavad jätkamist. Kindlasti aga
nõuavad need ka arendamist ja uudsust.
Harjumuspärastele
sündmustele
püüame leida uue kuue ja rõõm on
teostada uusi ning huvitavaid ideid.
Et meie linna ja meie inimesi
märgataks, püüame Kundasse tuua ja
siin korraldada nii maakondlikke kui ka
üleriigilisi sündmuseid. Läbi saksofoni
suvekooli, mis sel suvel toimumas
juba 10. korda, oleme muusikaõppijate
maailmas tuntud saksofonilinnana.
Sügisel 5. korda toimuv lasteteatrite
festival Väike Lava on kindel
kaubamärk
laste
harrastusteatrite
seas. Maikuus korraldame maakonna
noorsootöötajate ametivõistlust. Siis
on võimalus Lääne-Virumaal noortega
töötavatel inimestel tutvuda meie
kevadise linnaga ja viia kaasa siit häid
emotsioone. Juulikuus sõidavad meie
linna suvelaagrisse idamaise tantsu
harrastajad ja ka näitemängujuhid
üle Eesti. Kunda elanikel on
suurepärane võimalus ise osalejana
laval või pealtvaatajana osa saada
muusikalietendusest Viiuldaja katusel.
Etenduse lavastajaks on Ivo Eensalu,
muusikaline juht Peeter Konovalov,
liikumisjuht Laine Mägi ja kunstnikdekoraator Riina Vanhanen. Usun, et
sellest saab suur suveelamus paljudele
kaaslinlastele.
Kunda suvi algab aga juba 17.
juunil rannas suvetervituspeoga, mis
sellel aastal asendab traditsioonilist
jaaniõhtu pidu. Tegevust jätkub
kõigile: ikka jõukatsumised ja mängud,
esinemised ja tantsubändid Fantaasia
ning Lehmakommionud. Tantsu ja lusti
jätkub hommikutundideni.
Suurim rannapidu – Mere- ja
Perepäev – toimub 16. juulil.
(Vabandame eelmises lehenumbris
ekslikult ilmunud vale kuupäeva
pärast!). Selle päeva tõmbenumber on
palju kordi küsitud ja oodatud ansambli
Meie Mees esinemine. Päev tuleb
huvitav ja mitmekülgne olema. Jälgida
tuleb reklaami!
Jaanist jõuluni on üürike aeg. Sellesse
mahuvad veel suvelõpupeod lastele,
noortele ning taidlejatele, romantiline
muinastulede öö, kohvikklubiõhtud,
pühapäevased lastesündmused, eakate
päeva tähistamine, hingedepäeva õhtu,
kontserdid, isadepäeva pannkoogipidu,
mardipäeva õhtu ainult meestele
ja kadripäeva naisteklubi ning
advendiküünla läitmine.
Kaks hooaega oleme sündmusi
korraldanud väljaspool klubi. Lõpuks
ometi on kauaoodatud remont lõppemas
ja taas kultuurikojas rõõmurõkkeid
kõlamas.
Hea Kunda linna inimene, tule
Sinagi osa saama sündmustest, mida
korraldame mõeldes just Sinule!
Ja kui vahel viga näed laita, siis
tule ja aita! Et üheskoos saaks veel
paremini, veel huvitavamalt ning veel
hoogsamalt!
Hääde mõtete linna tiitlit kannab
küll Tartu, aga mina usun, et ka meie
linnas ei ole otsa lõppenud uued ja
huvitavad ideed. Vahel on vaja ehk
rohkem julgust, et need välja käia.
Andkem meile teada, mida Teie vabal
ajal teha soovite!
Soovides, et rõõm leiaks alati Teieni
tee!
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

Laste tantsuring KuVa

Tantsimine teeb olemise rõõmsalt
rütmiliseks ja liikumise lihtsaks.
Väikesed tantsuringi lapsed on
sel õppeaastal saanud mängida
pärimuslikke laulumänge, õppinud
juurde palju uusi tantsusamme ja
mõned toredad tantsud.
Koolilastega oleme valmistunud
sel suvel toimuvaks tantsupeoks.
Oleme usinasti õppinud Urve
Keskküla seatud võimlemiskava
“Väikese
inimese
maailm”
ja
Helena-Mariana
Reimanni
tantsuseadet “Eesti muld ja eesti
süda”.
Tantsulapsed
ootavad
osalemist eeloleva suve sündmustel,
lisaks tantsupeole on esinemised
linna üritustel ja väljasõitudel.
Elle Türkel
Tantsuringijuhendaja

Fotod KuVa fotoarhiivist
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Kultuurigalerii 2010−2011
Väikelaste rütmika- ja lauluring

Foto ringijuhendajalt
Huviringis tegeleme rütmitööga
- seda nii liikumises, laulmises kui
pillimängus. Peamiselt kasutame kõige
lihtsamat rütmipilli - kehapilli. Lapsed
tunnetavad kõige paremini rütmi läbi
plaksude ja patsude. Laulame huvitavaid
ja eakohaseid lihtsaid lastelaule,
meisterdame
lihtsaid
rütmipille,
millega laps saab ise musitseerida.
Lapsed huvituvad väga tegevusest,
paljud küsivad päevalgi lasteaias: “Tädi
Katri, kas täna on ka rütmikaring?”
Kui me kasutame tunnis marakaid,
siis väga paljud kasutavad seda kohe

mikrofonina. Me laulume ringis ka
individuaalselt, et laps julgeks esineda
ning ennast muusikaliselt väljendada.
Plaanis on lisaks soetada rütmipille,
mis on jätkuks kehapillil õpitud rütmi
kinnistamiseks ja edasiõppimiseks.
Juhendaja eesmärk on, et lapsed
tunneksid huvi ja rõõmu ringis õpitava
vastu ning omandaksid uusi teadmisi.
Laste jaoks oodatuim sündmus
lasteaias on kindlasti jõulupidu ja linna
üritustest lauluvõistlus.
Lapsed on vanuses 4-7 aastat. Ühes
vanuserühmas on 4-5aastased ja teises

vanuserühmas 6-7aastased. Ringis on
hetkel 44 last. Järgmisel õppeaastal
läheb osa lapsi kooli ning juurde tulevad
uued 4aastased.
Kallid lapsevanemad, vanavanemad,
õed, vennad, tädid, onud! Meie elus on
tähtis muusika. Laulge koos lastega,
kuulake neid ning laulge mõnikord ka
ise neile, musitseerige koos! Tundke
rõõmu oma väikestest mudilastest!
Katri Vahesalu
Rütmika- ja lauluringi juhendaja

MUDILAS-, LASTE- JA SEGAKOOR

Laululapsed koos juhendajaga. MK

Kundas on kooli koorid laulnud
kooli loomisest peale. Laulupidudel
on käidud pool sajandit kindlasti kui
mitte rohkem.
Kõige
nooremad
laulavad
mudilaskooris
(fotol).
See
on
lauluõpetajale tore ja ka raske
aeg. Laulda soovivad paljud, kuid
viisipidamine on ju peamine. Tihti
on lapsed õnnetud, lapsevanemad
tigedad, et koori pole võetud nende
võsukest. Raske on valida. Ikka ja jälle
tahaks, et kõik, kes kooris laulavad, on

kindlad viisipidajad. Aga aastad ei ole
omavahel vennad.
Sellel aastal on mudilaskooris 30
laululast. Tõde on see, et arenguruumi
on väga palju. Suur rõõm on aga, et
kõik lapsed laulavad vabatahtlikult.
Laulupeo repertuaar on raske.
Mudilastele meeldivad laulud, kus
saab kaasa liikuda. Siis jäävad laulud
paremini meelde.
Mudilaskoor on väga vajalik
kooriliik. Sellest saab alguse koorilaulu
traditsioon ja nendest lauljatest tuleb

täiendus järgmistesse kooriliikidesse.
Lastekoori
nimi
võiks
olla
tütarlastekoor (vt fotot lk 6). Laulavad
selles kooris ju ainult tüdrukud.
Sügisel oli kooris ka üks poiss (väga
hea häälega). Laulupeo repertuaaris
on aga 2 laulu, mis on mõeldud ainult
tüdrukutele. Imelik on olla kooris, kus
sa saad laulda ainult mõningaid laule.
Lastekoor on tubli. Kooris laulab
24 tüdrukut. Olla võiks palju rohkem,
kuid mõned väga ilusa häälega
tüdrukud lihtsalt ei tule laulma. Olen

KULTUURIKALENDER
29. aprillil kell 20 klubis
Kohvikklubi. Tantsuks mängivad
ansamblid Compact, Paddaway ,
Münt ja Projektor, esinevad veel
mitmed solistid.
Kuni 2. maini klubi II korruse
saalis E-R kell 12-18 avatud Soome
graafiku Inge Lööki joonistuste
näitus
30. aprillil kell 18 Nõidade
paraad linnas ja pidu keskööni klubi
suveaias.
6. mail noortemajas Haljala ja
Kunda noorte sõpruskohtumine
15. mail kell 13 klubis Videviku
pidu
20.-21. mail toimuvad klubis
Lääne-Virumaa
noorsootöötajate
kutsevõistlused
22. mail kell 15-18 klubis
Mudilaste päev (0-7-aastastele lastele
koos vanematega)
24. -27. mail toimuvad laste
kevadpäevad sügisel 1. klassi
minevatele lastele
28. mail Kunda linna jooks,
laste kevadpäevade lõpetamine ja
suur kontsert linna huviringidelt
keskväljakul
28. mail kell 18 klubis ViruNigula, Haljala ja Sõmeru valla ning
Kunda linna taidlejate ühine hooaja
lõpetamise peoõhtu
1. juunil lasteaia hoovis Laste
päev

2. juunist avatud klubi II korruse
saalis näitus Eesti Looduse Aasta
Foto 2011 parimatest töödest
13.-20. juunil õpilasmaleva I
vahetus
17. juunil kell 20 rannas
Suvetervituspidu
23. juunil kell 17 Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi juures
lillede asetamine ja küünalde
süütamine.
11.-18. juulil õpilasmaleva II
vahetus
15.-16. juulil Kundas Idamaise
tantsu suvekool
15.-24. juulil toimub klubis Eesti
Näitejuhtide teatritrupi suvekool
16. juulil rannas XV Mere- ja
Perepäev
23. juulil muusikali “Viiuldaja
katusel” etendused
14.-19. augustil X Saksofoniste
suvekool ning kontserdid
27. augustil kell 12 noortemaja õuel
laste- ja noortepäev SuvelõpuMix
27. augustil kell 21 rannas
Muinastulede öö
28. augustil kell 12 Huviringide
piknik
1. oktoobril klubis Eakate päeva
kontsert
Kultuurikalendris
võib
muudatusi. Täpsem info
www.kundalinnaklubi.ee

tulla
alati

Kunda linna klubi teated
Meeldetuletus endistele lauljatele,
tantsijatele ja lastevanematele, kelle
lapsed enam huviringides ei osale.
Palume tagastada rahvarõivad ja
kostüümid klubisse hiljemalt maikuu
jooksul!!!
Kui Teie kodus on üle suuri toalilli
või –palme ja Te soovite nendest
vabaneda, siis Kunda klubile kinkides
saate sellega teha rõõmu paljudele
inimestele.

Helistage palun tööpäevadel klubi
telefonil 3221556 ja andke lilledest
meile teada!

palunud, kaubelnud, meelitanud, aga
ei. Midagi ei ole teha. Loomulikult on
ka lastekooril arnguruumi, kuid kohe
on kuulda, et tüdrukud on laulnud
rohkem kui 2-3 aastat.
Segakooris laulavad meie koolis 9.–
12. klassi noormehed ja neiud (vt fotot
lk 6). Selles kollektiivis laulavad tõesti
kõik väga tublid noored. Koolis on
esmatähtis õppimine ja praegu on väga
populaarne hästi õppida. Noortel on ka
palju hobisid – sport, tants, näitlemine.
Selletõttu toimuvadki kooriproovid
vahetundidel ja laululaagrites.
Õpetajale on kõige suurem rõõm
see, kui õpilased tahavad rohkem
tegeleda tema õpetatava ainega,
muusikaõpetaja rõõm on see, kui
õpilased tahavad laulda. Väga kurb
olen aga sellepärast, et noormehed,
kes laulavad Virumaa poistekooris, ei
käi oma kooli koorides. Ei ole õpetajal
enam jõudu paluda ja anuda.
Kõik kooli koorid taotlevad pääsu
XI noorte laulupeole. Ettelaulmised
on kohe-kohe ukse ees. Viis viimast
aastat on kõik meie kooli koorid olnud
I kategooria koorid.
Lõpetuseks tahan südamest tänada
kõiki laululapsi, kes koorilaulu
tundides käivad ja õpivad laulmist
peale pikka ja rasket koolipäeva.
Tänada tahan ka lapsevanemaid, kes
oma lapsi laulma innustavad.
Heatahtlik kundalane. Pöidlad
pihku! Loodame, et kõik koorid
pääsevad laulupeole.
Kaie Aja, koorijuht

Kunda noortemaja
kuulutab välja fotokonkursi
“KEVAD KUNDAS”

Kunda klubi nimel tänan Sirje Källot
ja Kunda ilusalongi toetamast meie
korraldatud sündmust!
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

Osalema on oodatud kõik
fotograafiahuvilised.
Eesmärk
jäädvustada Kunda linnas killukesi
kevadest.
Hindamine toimub kolmes vanusegrupis: 12aastased ja nooremad,
13–16aastased,
17aastased
ja
vanemad ning eripreemia kõige
sotsiaalkriitilisema (mis kurvastab
või rõõmustab linnapildis, millele
juhiksid tähelepanu jm) foto eest.
Fotod saata e-posti aadressil
noortemaja@kunda.ee
hiljemalt
20. maiks 2011. a. Lisada foto
pealkiri või kommentaar, autori
ees- ja perekonna nimi, vanus ning
kontaktandmed.
Huvitavamatest fotodest korraldab Kunda noortemaja näituse ning
põnevamaid töid premeeritakse
auhindadega 28. mail linna keskväljakul toimuval “Rahva peol”.
Toredat
kevade
fotojahti
kõikidele võistlejatele!

Lisainfo:
tel 32 21 666
või e-posti
aadressil
noortemaja@kunda.ee
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Foto MK
Lastekoori nimi võiks olla tütarlastekoor. Laulavad selles kooris ju ainult tüdrukud.
Fotol lastekoor koos juhendaja Kaie Ajaga (vt ka lk 5). MK

Kunda laulja osales seeniorlaulukonkursil
16. aprillil 2011 toimus Pärnus
vabariiklik Seeniorilaul 2011. Konkurss
toimus juba viiendat korda. Finaalis
osales ka Arvin Tammiksaar Kundast.
Konkurss toimus kahes vanuserühmas:
50−65aastased ning vanemad. Arvin
võistles esimeses vanuserühmas ning
jõudis 22-e parima laulja hulka 50-st.
Finaalis tuli esitada kaks pala.
Kohustusliku loona esitas Arvin Aarne
Oidi “Jamaika hällilaulu” ja vabal valikul
eesti rahvaliku laulu “Aga neidudel

meeldib see väga” (mis oli ainukeseks
looks laval, mis n-ö tõmbas publiku
käima). Finaalis esitatud repertuaar
varieerus ooperist popini.
Arvini jaoks oli see comeback lavale
pärast 23-aastast pausi. Teda aitas ja
juhendas ning valmistas fonogrammid
Meelis Suban.

Foto MK
Segakoor andis Eesti Vabriigi 93. sünnipäevale pühendatud aktusel suurepärase kontserdi
(fotol koos dirigendi Kaie Ajaga). Vt ka lk 5. MK

Mudilaste muusikapäeval Jõhvis

Täname Kunda muusikakooli!
Meelis Suban

Margus Kaljund esindas Kundat väärikalt
Jõhvi Kontserdimajas toimus 1. märtsil
Eesti Muusikakoolide Liidu Virumaa
I regiooni (s.o Lääne- ja Ida- Virumaa,
v.a Narva ja Sillamäe) muusikakoolide
puhkpilliõpilaste konkurss, mis oli
eelvooruks vabariiklikule konkursile
“Parim instrumentalist 2011”. Konkursil
osales ka Edvin Lipsu 7. saksofoniklassis
õppiv Margus Kaljund, kes oma
vanuseklassis (14-15aastased) oli ainuke
osaleja. Punktisumma alusel saavutas
Margus III koha ning pääses edasi ka
järgmisesse vooru – nn “lindivooru”, kus
järgmine žürii kuulab konkursil salvestatud
anonüümseid
esitusi
helikandjalt.
Nädal hiljem selgus, et seekord Margus
lõppvooru ei pääsenud. Üle terve Eesti
valiti “lindivoorust” lõppvooru selles
vanuseklassis vaid kaks mängijat.

Kahjuks
ei
mõõdeta
muusika
esitamise tulemust sentimeetritega nagu
spordis et võistluses saab esimese koha
parima tulemuse saavutanu. Muusikute
konkurssidel loeb vaid punktisumma
suurus. Ka lõppvoorus osalenud kahest
võistlejast ei saanud kumbki esikohta
ega isegi teist kohta. Vaid ühte neist
peeti
kolmanda
koha
vääriliseks.
Kõigil jääb vaid üle aktsepteerida noori
muusikuid kuulanud kolmeliikmelise žürii
punktisummasid ja isiklikke eelistusi ning
arvamusi.
Sellele vaatamata võime ju meie lugeda
Marguse saavutust oma vanuseklassis
Virumaa I regioonis esikoha vääriliseks :)
Kristi Modau
Muusikakooli direktor

Muusikakooli sisseastumiskatsed
Kunda
muusikakool
ootab
muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid
järgmise õppeaasta sisseastumiskatsetele
esmaspäeval, 30. mail ja teisipäeval, 31.
mail kell 18.00. Soovi korral võib katsed
sooritada ka kokkulepitud kuupäeval.
Sisseastumiseks esitab lapsevanem
kooli blanketil avalduse ja lapse
sünnitunnistuse.
2011/2012. õppeaastal saab Kunda
muusikakoolis
õppida
klaverit,
akordionit, viiulit, puhkpille: klarnet,
saksofon, trompet, metsasarv, flööt,

plokkflööt;
kitarri,
löökpille
ja
kooriklassis. Väiksemaid soovijaid
võetakse vastu ka pilliõppega eelkooli.
Vastuvõtukatsetel
laulab
õpilaskandidaat ühe ettevalmistatud
laulu vabal valikul ja sooritab lihtsa
musikaalsuse ja rütmitunde katse.
Lisainfo ja avalduse vorm ka
muusikakooli kodulehel http://
muusikakool.kunda.ee ja telefonil 322
1270.
Kristi Modau
Muusikakooli direktor

Foto muusikakooli arhiivist
6. aprillil toimus III MUDILASTE
MUUSIKAPÄEV Jõhvis. See on
sündmus, mis mõeldud Virumaa
muusikakoolide kõige noorematele pilli
õppivatele lastele. Ja tõepoolest, kohal
olid esinejad kogu Virumaalt.
Meie, Kunda muusikakooli jaoks,
algasid muusikat täis proovid juba
mitmeid nädalaid varem. Õpetaja
Merike Suban seadis kokku vahva
kava kolmest eesti loost, ühisel jõul
said noodid selgeks ja pillid helisema.
Akordionistid Erik Fasputins ja Jan
Erik Luik, kitarristid Dmitri Blitsin ja
Risto Kevin Sprenk, viiuldajad Kristiina
Küngas, Kristel Laanem ja Janika
Logatšjova, pianistid Diana Ivanova ja
Riina Osipenko, flöödimängija Britta
Stern, saksofonist Martin Lehmus ja

Kunda muusikakooli koridoris on maikuu lõpuniavatud
kunstistuudio VaNadi ART õpilaste joonistuste näitus.
Tegemist on Nadežda Vassiljeva juhendamisel Kundas
tegutseva kunstistuudioga, kus saavad joonistus- ja
maalikunstiga tegeleda nii lapsed kui täiskasvanud.

löökpillimängija Krete Täpp - kokku 12
eriilmelist noort interpreeti, koondusid
pilliõpetajate valvsa pilgu all ühiseks
ansambliks ning kava “Eesti laste lood
ja laulud” sai koostöös lavaküpseks.
Kohale jõudes selgus, et esinejaid
on tõesti palju ja meie järg alles
viimaste seas. Kontserdipaigaks aga
Jõhvi kontserdimaja kammersaal, kuhu
nii mõnigi meist esimest korda sattus.
Häälestasime pillid, tegime lavaproovi
ja oligi aeg kontserti kuulata. Et
õhkkond saalis ja laval oli meeldivalt
sõbralik, õnnestus enamikul esinejatel
oma etteaste ladusalt. Kui järg meieni
jõudis, mainis kontserdi läbiviija,
et Kunda muusikakoolist on kohal
kohe terve orkester. Ja nii oligi - meie
ansambel oli üks suuremaid. Esinemine

õnnestus 100%.
Peale kehakinnitust saime sõpradeks
klaveriloomadega. Korraldajad olid
külla kutsunud helilooja-pianisti Katri
Hallik-Rebase ja tema kunstnikust
õe. Koos võlusid nad oma juttude,
klaveripalade ja joonistusega meie silme
ette erinevaid tegelasi klaveriloomade
maailmast. Tundus, et väikestest
pillimängijatest koosnev publik nautis
sellist fantaasiamaailma täiega.
Järgmine
MUDILASTE
MUUSIKAPÄEV toimub kahe aasta
pärast. Aga siis on juba teised mudilased
ja teine jutt.
Piret Kreek
Kunda muusikakooli viiuliõpetaja

Kunda muusikakooli SISSEASTUMISKATSED 2011/2012.
õppeaastaks toimuvad 30. ja 31. mail kell 18.00. Võimalus
sooritada katsed ka kokkulepitud ajal. Info ja avalduse blankett
ka muusikakooli kodulehel http://muusikakool.kunda.ee.

Teisipäeval, 3. mail kell 18.00 toimub Kunda ühisgümnaasiumi
saalis Kunda muusikakooli SUUR KEVADKONTSERT.
Kõik huvilised on väga oodatud!

MEIE KODU
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KOOL KIIDAB
YVONNE BIKEJEV 8. b esines
edukalt Virumaa laste luulevõistlusel
“Oma õpetajat tunnen...” (äramärgitud
töö). Juhendaja õpetaja Tiina Vanatoa.
Lääne-Viru maavanema vastuvõtul
käis abiturient SILVIA SÜDA koos
kooli direktoriga.
Lääne-Virumaa riigikaitset õpetavate
koolide laskevõistlusel G. Lokotari
auhindadele saavutas individuaalse
II koha õhkrelvast Gert Press ja
individuaalse III koha sportpüssist
Olaf Aitsen. Õpetaja Tarmo Matti.
Võistkondlikus arvestuses II koht. Erkki
Mätlik, Kristo Linnas, Gert Press, Olaf
Aitsen 11. kl.
Maakonna
loodusajakirjade
viktoriinil 6. koht
Võistkonnas mängisid 8. b klassi
õpilased: Greta Rae; Reti Kokk; Darja
Graf. Juhendaja õpetaja Marika Toom
8. b klassi õpilane LIISI UUSKÜLA
saavutas ajaloo ja inglise keele
integreeritud võistlusel “Keeleaeg” III

koha. Õpetaja Kristi Aron.
7. a klassi õpilane KIRKE LINDLO −
maakonna põhikoolide kirjandivõistlusel
“Kirjutaja 2011” äramärgitud töö.
Õpetaja Maarika Veski.
9. b klassi õpilane KAIRIIN
LILLEPUU − maakonna põhikoolide
kirjandivõistlusel “Kirjutaja 2011”
äramärgitud töö. Õpetaja Tiina
Vanatoa.
Haljala
vallaraamatukogu
kirjandivõistlue tulemused: Daaniel
Laar (1. -3.kl) 3. b - I koht, Helena
H. M. Aadli (4. - 6. kl) 6. kl - III koht,
Kärt Lindlo (10. - 12. kl) 12. kl - I
koht, Sigrid Malva (10. - 12.kl )11. kl
- II koht.
Maakonna koolide liiklusviktoriinil
saavutasid I koha Stiivo Uueni 3. a,
Rainis Jahtmaa 3. a, Ivar Palk 4. b,
Marten-Egert Vahtla 4. B. Juhendaja
õpetaja Gunnar Roov.
Allikas: KÜG

Arutati koolide koostööd
Foto MK

18. aprillil helises Kunda ühisgümnaasiumi abiturientidele viimane koolikell. Seljataha jääb 12 meeldejäävat
kooliaastat. Töist ja tulemuslikku eksamiperioodi, kallid noored elluastujad! Soovib koolipere

Haljalas
saadi
taas
kokku,
et arutada kahe kooli koostööd.
Kohtumisest võttis osa ka Haridus- ja
Teadusministeeriumi asekantsler Kalle
Küttis ning maavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonna juhataja Marge Lepik.
Seoses uue õppekava käivitamisega
1.
septembril
2011
pakkusid
Kunda Ühisgümnaasium ja Haljala
Gümnaasium
välja
mõtte
teha
ainealast koostööd ning laiendada
valikainete kursuste õpetamist kahe
kooli tasandil, mis tähendaks ka ühise
õppekava koostamist gümnaasiumiosas.
Loodetavasti
toob
selline
koosõpetamine rahalise kokkuhoiu ning

rikastaks kogemustega mõlemat kooli.
Ministeeriumi poolt on võimalik saada
abi, millised peaksid olema edasised
sammud.
Kunda
Ühisgümnaasiumis
on
õppetöö ja riigieksamite tulemused
aastatega järjest paranenud. Eelmine
aasta maakonna koolide võrdluses
saavutati riigieksamitel lõpukirjandite
kirjutamises teine koht ja inglise keeles
kolmas koht. Kunda kooli õpilased
saavad kasutada suurt spordikeskust
koos ujulaga, kooli juures on staadion
ja muusikakool. Peale õppetööd saavad
noored aega veeta äsja renoveeritud
noortemajas.
Allikas Kunda LV

Kultuurigalerii
VILISTLASKOOR

Foto MK

Tutipeoliste kõne
“Kui Arno isaga koolimajja jõudis,
olid tunnid juba alanud.” Teadupärast
algab Oskar Lutsu teos “Kevade” nende
sõnadega ning mis sobikski paremini
sisse juhatamaks üht teist kooliajaga
seotud lugu. Meiegi jõudsime tihti
kooli, kui tunnid olid juba alanud, kuid
mitte isa või ema seltsis, vaid alati
kellegagi klassikaaslastest. Ning kõik
meie, paadunud hilinejad, võiksime
peast tsiteerida Madis Vasseri luulet:
“Astun uksest välja, kõrvus helisemas
viis. / Jõuan koolimaja juurde – kell on
8.05... [---] / Nõnda ma hilinen päevast
päeva, tunnist tundi; / minu jaoks
klasside algusajad seinale pandi. / Kuid
kõik kordub jälle homme, ma hilinen
ka siis. / See on minu komme, minu
elustiil.” Ühes 12 kooliaastaga lõpeb
meie elus üks etapp. Algab uus. Muutub
senine elustiil ja võib-olla kombedki;
ehk saab igaüks meid siis viimaks
uhkusega
nimetada
korrektseteks,
täpseteks tööinimesteks.
Aga kui me ise üldse tahamegi, et
meid kellekski nimetatakse, siis vaid
sisalikeks, kelle teed kivil tõepoolest
jälje jätavad, kuigi neid ju ei näe.
Kui tahame, et meid üldse milleski
mõistetakse, siis selles, et inimene teeb

sageli seda, mis mõistlik pole. Ja isegi
siis, kui ta seda teab. Mõnikord annabki
see elule tolle vajaliku mündi. Kui meile
üldse midagi soovida, siis seda, et mis
teised arvavad, ei oleks kunagi nii palju,
et me ei leia sellest hulgast üles, mis me
ise arvame.
Oleme tragöödia, suur tragöödia.
Ja ei ole meie lahkuminegi siit koolist
seda, vaid just nimelt me ise. Sellise
äratundmiseni jõudsime pärast Mati
Undi sõnade lugemist. Need kõlavad
nii: “Väike tragöödia sureb koos
mõne inimesega, vahel lihtsalt loojuva
päevaga. Aga suur tragöödia haarab
masse, terveid hulki … ” Kas pole me
siis masse – kogu kooliperet – oma
tegemiste ja ütlemistega haaranud,
kõneainet pakkunud? … Niisiis, oleme
suur tragöödia.
“Aga sõnad ei tohi olla ütlemiseks,
vaid ainult selle varjajaks, mida öelda
tahetakse.” Nii-öelda: “Las õitseda kõik
lilled.”
Aitäh!
Silvia Süda, abiturient

PÕHIKOOLI
ja GÜMNAASIUMI
LÕPETAMINE
22. JUUNIL
kell 14.00 ja 17.00
Foto koori fotokogust

Kunda linna Kellukese
lasteaed võtab tööle

õpetaja-abi.
Avaldus ja CV esitada
10. maiks 2011 aadressil
Koidu 75, KUNDA
Tööle asumise aeg
15. august 2011
Info telefonil 3221259 või
3121557

Vilistlaskoor loodi aastal 2000
Kunda muusikakooli juurde ja sellest
ka nimi. Idee algataja oli tollane
muusikakooli direktor Sirje Tambi, et
ei läheks rooste muusikakoolis õpitud
oskused. Kooris laulavad rõõmsameelsed
laulu armastavad Eesti neiud-naisedvanaemad. Aastate jooksul on omandatud
päris suur repertuaar klassikalisest
muusikast rahvalauluseadete ja popmuusika klassikani. Oleme repertuaarist
selekteerinud välja paremiku (15-20
laulu) ja käinud Eesti koorilaulukultuuri ja
Kunda linna tutvustamas
Norras, Poolas, Ungaris, Ahvenamaal.
Loomulikult
oleme
osalenud
ka
kõikidel Sõbralaatadel nii Kundas kui
ka Soomemaal. Sel kevadel mõlguvad
taas reisimõtted peas, nimelt tahaksime
sõita juulikuus Saksamaale Ostenfeldi,
et esineda sealsetes kirikutes ja mujal.
Oleme registreerunud ka II ülemaailmsele
punklaulupeole, mis toimub juunikuus

Rakveres. Oleme Eesti Naislauluseltsi
liikmed ja osaleme seltsi korraldatud
üritustel. Uued noored lauluhääled on alati
teretulnud! Hooaja algul neid enamasti
tuleb juurde ka, aga alati võiks rohkem
olla. Koori dirigendid on Kaie Aja ja
Valentina Lahne.
Valentina Lahne

Kunda linna ajaleht MEIE KODU
Väljaandja: Kunda linnava-litsus. Toimetuse
kolleegium: Sulev Kool, Heldur Lahne,
Anne Paavel, Riina Sooäär, Arvo Vainlo.
Toimetaja: Ebe Pilt (telefon: +32 55 998, epost: ebe[ät]kunda.ee). Keelelist korrek-tuuri
aitab teha Tiiu Raju, pilte töödelda Väino
Randver. Trükkija: AS Trükis (Jõhvi, Pargi 27
F; telefon: +33 72 666). Trükiarv: 1500 (leht
on lugejaile TASUTA). Toimetuse aadress:
Kasemäe tn 19, 44107 KUNDA. Kaastöid,
kuulutusi, teateid ja reklaami võetakse
lehetoimetuses vastu ESMASPÄEVAL ja
NELJAPÄEVAL kl 9–12.
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Musta mere ääres
kuldseid liivateri otsimas
Tähelepanelik
vähese
unega
linnakodanik mäletab kindlsti 4nda märtsi
varahommikut. Nimelt sõitis poole nelja
paiku mööda linna väikebuss, mis tegi aegajalt peatusi, et pakkida koos õige suurte
kohvritega peale mõned unised reisisellid,
kes kella viieks Tallinna lennujaamas
pidid olema. Algas pikk teekond Varna
lähedal asuvasse Suvorovo linnakesse, et
nädalake sealses koolis külalisteks olla.
Kuldseid liivateri otsisid ja loodetavasti
ka leidsid Aleksandra Suslova ja Rainis
Türkel 10. ja Kärt Lindlo 12. klassist;
õpetajad Gunnar Roov, Enna Laanemets,
Ruth Kaljund, Luule Raam ja Kunda
kooli Comeniuse projekti üks algatajatest

Kristjan Vool, kes praegu õpib Tallinna
Pedagoogilises Seminaris.
Kundakate tegemistest saab huviline
ülevaate aadressilt http://www.kyg.ee/
comenius/
Aprilli lõpunädalal kostitab Kunda
kool külalisi Euroopast. Kohtumise
teemaks on „Eestlaste traditsioonilised
tööd“. Meie tegemisi toetab maavanem
Einar Vallbaum. Siinkohal SUUR TÄNU
Kunda comeniuslaste poolt!

Kunda

ÜG

Luule Raam
Comeniuse projekti
koordinaator

Mängisime mälumängu

Comeniuslased Musta mere ääres

Fotol Siilide rühm koos lasteaia õppealajuhataja Kaiaga mälumängu mängimas.
Foto lasteaia fotokogust
Märtsikuu viimasel päeval kogunesid ja et Naksitrallid sõitsid punase autoga,
lasteaia vanema rühma lapsed Kunda samuti seda, et Kunda tehases toodetakse
noortemajja, et mängida mälumängu. tsementi. Väikesed mälumängurid said
See oli põnev ettevõtmine. Alustasime premeeritud diplomitega, kuhu olid
mängimist
võistkondlikult
ristsõna märgitud nende võidukad tulemused. Kõik
lahendamisega. Siis asusid võistkonnad oli nagu päris ja lapsed said kinnitust, et
Päike, Lego, Tommy ja Anni, Lill, Kunda nad on juba päris targad. Emad on öelnud,
ja teised nuputama, kes on võsavillem ja et nüüd ostavad nad poest lisaks kõigele ka
millest on tehtud ämblikuvõrgud. Lapsed lastele ristsõnu.
teadsid, kes oli tegelikult inetu pardipoeg
Elle Türkel

Torevantsid tegutsevad

Lahked kostitajad külalisi tervitamas

Foto autor Lea Metsis
Torevantsi Kalliralli nädalas vaid kord!
Suuri sooje kallistusi ootab järjekord
särasilmseid naerusuiseid pisikesi, suuri oh neid kilkeid naeruhõikeid
Vantsi Kallituuril!
Märtsi algul alustasime koolis
järjekordse TORE laienemiskoolitusega.
Seda viime läbi koos aasta algul tööle
tulnud sotsiaalpedagoog Kätlin Peetsiga.
Kui paar aastat tagasi haarasime
osaliste soovil kaasa ka Sõmeru ja Uhtna
kooli noori, siis sel aastal oli soovijaid oma
kooli 5-8. klassis õpilaste hulgas piisavalt.
Nii kohtumegi kuni mai lõpuni

kolmapäeviti kaks tundi, mille jooksul
läbi mängude, rühmatööde, nuputamiste ja
arutelude õpime paremini tundma ennast
ja teisi, õpime koostööd, suhtlemist jne.
Kui varasematel kordadel on grupis
rohkem tüdrukuid olnud, siis nüüd on
poisse-tüdrukuid pooleks.
Tore, et ka 12. klassi torekad huvituvad
nooremate tegemistest, osalevad aeg-ajalt
koolitusel ja viivad ka mänge läbi. Kahju
aga, et neist imetoredatest noortest peagi
kooli lõpetamise tõttu ilma jääme.
Lea Metsis, koolipsühholoog

Meie koos kooli nimikangelasega.
Fotod Luule Raami kogust
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KUNSTIRING

LAULULUSTIJAD

Foto MK
Laul teeb rinna rõõmsaks! Nii on räägitud juba
aastaid. Ju siis teebki!
Memmed ja taadid on koos laulnud juba ligi 50
aastat. Mina hakkasin nendega tegelema 30 aastat
tagasi. 10 aastat tagasi oli ka meeste ansambel,
kuid kahjuks on mehi alles jäänud ainult üks. Ka
see ainuke on tervislikel põhjustel puudunud sellel
talvel lauluproovidest, kuid kõik lauljad ootavad teda
kevadel meie ridadesse tagasi.
Miks tulevad vanemad inimesed nii päikese kui
vihmaga, tormi ja tuulega oma kodudest välja? Osa
lauljaid tuleb ju ka Kalikülast ja Kunda külast. Eks
ikka sellepärast, et mõnusalt koos aega veeta ja laulda.

Pannakse ka ennast proovile – kas sõnad jäävad
meelde, kas hääl peab vastu, ega viis meelest ei lähe.
Laululustijates laulab 17 naist ja 1 mees. Igal
aastal tuleb lauljaid juurde, kuid kahjuks ka lahkub.
Ma arvan, et see on paratamatus.
Lauljate kohta tahan öelda, et nad on väga
kohusetundlikud ja tublid ning õpihimulisd. Ei puudu
proovidest ilma mõjuva põhjuseta.
Soovin oma Lustijatele tervist ja ainult tervist, sest
kõik muu on neil olemas!
Kõik, kel soovi laululustima tulla, on koori väga
teretulnud!
Kaie Aja

KÕKUTAJAD, MEMMED, LAANETAGUSED

Foto noortemaja kogust
Kunstiring on tegutsenud noortemajas juba kolm
aastat ja pole lootustki, et saaksime välja kuulutada
kindla päeva ja toimumisaja. Ühel nädalal
sobib üks, teisel nädalal teine aeg ja kõik noorte
tegemised on seatud just neile kõige sobivamale
hetkele. Kokku saab leppida ka järgmise korra
tegevused, kuigi ka siin võib tihti juhtuda äkilisi
muudatusi, sest inspiratsioon on ettearvamatu.
Vanusel ning eelistustel ei ole piire ja põnevam
ongi! Nii saab üksteiselt õppida ja vaimustuda ka
sellistest kunstiliikidest, mis esmamuljel pinget
ei paku. Kujutava kunsti ja käsitöö vahele samuti
piiri ei tõmba ning keraamika kaudu võib välja

jõuda hoopis fotokunstini. Materjalid on kohapeal
olemas, aga lubatud on ka ise kaasa võtta nagunii
saab meisterdatud taiesed hiljem endale. Kindlasti
lisavad korraldatavad näitused enesekindlust
ja teadmist, et kõik saavad hakkama. Kahtluste
kummutamiseks on vaja vaid veidike julgust ja
proovida lihtsalt järele ...
Kaunist kevadet soovides ja
uusi kohtumisi oodates,
Helen Jagant
Kunstiringi juhendaja

DRAAMARING
Foto Kõkutajate fotokogust
Juhendaja Enna Laanemets: “Tantsimine on
meie elustiil. Saame sellest positiivset energiat, hea
emotsiooni ja vormi.
Tants on ka hea seltskond, meeldiv ajaviide,
põhjus kodunt välja tulla. Tuju ei sõltu meil ilmast
ega aastaajast. “Rahvatantsija ei virise!” – see on meie
motoks.
Aga loomulikult on meil kevad südames.
Kõkutajad võtavad osa juunikuus Jõgeval toimuvast
Naiste I Tantsupeost ja aprillikuus Maie Orava
tantsude võistutantsimisest. Teist aastat osaletakse ka
maijooksul, küll mitte tantsudega, aga koosolemise
rõõmu nautides.
Kõkutajad soovivad linnarahvale aktiivsemat
üritustest osavõttu ja oskust nautida, mida
pakutakse.”

Foto Memmede fotokogust

Tantsijate suuremad ja oodatumad sündmused:
Laste ja noorte segarahvatantsurühmad (juhendaja
Enna Laanemets) ootavad pikkisilmi vastuseid
tantsupeo ülevaatuse kohta, kas pääsetakse suvisele
Koolinoorte tantsupeole “Maa ja ilm” (vt fotosid lk
13).
Memmede
tantsurühma
(juhendaja
Enna
Laanemets) 2011. aasta suurimaks ja põnevaimaks
eesmärgiks on kontsertreis Lätimaale Jurmalasse
juunikuus.
Laanetagused (juhendaja Enna Laanemets) said
selle aasta kirkad elamused talviselt tantsupäevalt
tuhamägedes Ida-Virumaal ja ees on ootamas M.
Orava tantsude võistutantsimine. Augustis osaletakse
üleriigilisel teatetantsimisel.
Vahendas Kunda linna klubi

Foto draamaringi fotokogust (vt teksti ja pilti ka lk 13)
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KORVPALLIPÄEVIK
Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka
ajaveebist Sportkunda koduleheküljel
http://www.hot.ee/sportkunda.
18.04.2011 1:1 korvpall. Mäng mees mehe vastu
on suur katsumus kõikidele. Täna prooviti seda Kundas. Erinevates vanustes oli tublisti osavõtjaid. Kokku
kestsid mängud 6,5 tundi. Vanuseklasside paremad
olid:
2001.a. (8 osalejat) Võitja selgus lisamängus, kus
Daniel Tomik oli parem Mikk Tislerist. Kolmas koht
kuulus Timo Martti Antero Aadlile.
2000.a. (12 osalejat) Kaotuseta jäi Arseni
Mihnovitš, kellele järgnesid Lauri Viiralt ja Martin
Ulm.
1999.a. (10 osalejat) Kõige tasavägisem vanuseklass, kus kolm paremat lõpetasid võrdselt ning neljas
jäi neist maha ühe punktiga. Omavahelised mängud
tõid järjestuseks Marcos Odar, Ivar Palk, Hendry
Engelbrecht, Tauri Tomson.
1998.a. (8 osalejat) Üllatuslikult võitis Urmet
Puusta, kes oma ainsa kaotuse sai kolmandaks jäänud
Hendry Engelbrechtilt. Nende vahele kiilus ennast
peafavoriit Sten Pobbul.
1997.a. (8 osalejat) Selles vanuses võttis siis Sten
Pobbul oma. Järgnesid Siim Tisler ja Raul Palk.
1995.a. (5 osalejat) Karl-Joosep Küngas oli otsustavas mängus ühe punktiga üle Mihkel Koksist.
Martin Türkel tuli kolmandaks.
1992.a. (9 osalejat) Gert Press, Lauri Lahtvee ja
Andres Raudsepp olid kolm edukamat.
Mehed (5 osalejat) Ilgar Kadõmov võitis kõiki.
Vitali Budilovi järel oli kolmas Gert Press.
13.04.2011 Emotsioonide kaskaad Rahu hallis.
Kaks mängu Rakveres Rahu hallis. Esmalt meistriliiga veerandfinaal, kus võimaliku kaotuse korral
oleks jäänud veel taganemistee, kolmas mäng. Õnneks
seda kasutama ei pidanud. Ülimalt närvilises mängus
vilistati meile 31 isiklikku viga, vastastele jagus neid
26. Otsustas pikem pink. Kui kergema jõustiku mehed
väga jõhkralt tegutsema hakkasid, läks meil platsile
Kaido Vahesalu, kes vastaste keevalisust jahutas!
Meilt sai varem pesema Rein Ilves, ViKe poolel
kukkus välja kolm meest. Esimese veerandaja keskel
olime küll paari punktiga taga, aga sage mängijate vahetamine tempo hoidmiseks kandis vilja. Järjekindlalt
suutsime oma eduseisu suurendada ning lõpuvile kõlades olid edunumbrid 98:75. Ainar Villers 21, Raido
Villers 15, Marko Murro 13 ja Priit Aja 12 punkti.
Edasi tuleb poolfinaalis mängida põhiturniiri võitnud
Simuna Ivaxiga. Teises mängus segas ETR-Builder/
KÜG-i meeskonda teadmine, et ka 14-punktiline
kaotus viib uueks hooajaks astme võrra kõrgemale.
Arvasin, et teist veerandaega alustame üldskoori nullist, kuid tegelikkus oli tunduvalt hullem, sest juba
kaheksa mänguminuti järel olime koondarvestuses
2-punktilisse kaotusseisu jäänud. Kord üks ees, siis
teine, nii tiksus mänguaeg tulises tapluses lõpuni. Ka
siin oli vilistamise sagedus tihe. Meile anti 29, MHV
Consult sai 25 viga. Laupäeval 40 silma visanud Rando Kozlov sai ka seekord suurima saagi - 24 punkti,
aga seda küllaltki nigela tabavusprotsendiga! Denis
Gradusov lisas 12 ja Ilgar Kadõmov 10 punkti. Kokku
piisas sellest kaotuseks 68:81, mis üldskooriks tähendas imetillukest 2-punktilist võitu ning pääsu tulevaks
hooajaks meistriliigasse!
10.04.2011 Laatsaret väljakul ja kodudes. Võrreldes eilsega jäi KK HITO vastu alles kolm mängijat.
Loobumisvõitu siiski anda ei tulnud, viis poissi saime
kokku. Kaasa tuli ka kopsupõletikust kosuv Raul
Palk! Kaotasime väga suurelt 32:97. Hooaeg võiks
olla läbi, et haavu lakkuda ja uuteks treeninguteks
jõudu koguda, kuid paraku näeb Korvpalliliidu plaan
ette jätkuvat piinlemist Tallinnas BC Rim meeskonna
vastu...
09.04.2011 Meestel mehine laupäev, poistel põdemine. Kevad on käes ja pallimängude otsustavad
kohtumised samuti. sPORTKUNDA/Hulja meeskonna esimene veerandfinaali mäng oli Kadrinas, kus vastaseks vana tuttav KJK ViKe. Esimeses vaatuses olid
vastamisi ühelt poolt Argo Höövelsoni 37 punkti ja
teiselt poolt ühtlane meeskondlik panus, kus kõikidel
mängijatel oluline roll täita. Seekord saime ühtsusega
võidu 92:81. Otsustavad sündmused toimusid kolmandal veerandajal, mille võitsime 38:27. Meie suuremad
punktitoojad olid Raido Villers 21, Ainar Villers 19 ja
Raigo Pärs 15 silmaga. Juhime kahe võiduni peetavat
seeriat 1:0.
Üleminekumängud peetakse süsteemis parem
kahest kohtumisest. Seega on seal oluline suuremalt
võita. Kundas sai ETR-Builder/KÜG oma mängu
MHV Consulti vastu käima samuti kolmandal veerandil, mis võideti 27:12. Kokku tuli vahe 15-punktiline
84:69. Superhoos oli jälle Rando Kozlov, kelle
panuseks jäi 40 punkti. Ilgar Kadõmov lisas omalt
poolt 15. Väga hästi tabati seekord kolmeseid kokku
13. Vastasmeeskond vaid ühe. Hoiatuseks tuleb
meenutada, et ka aasta tagasi kaotas MHV Consult
esimese üleminekumängu, teises aga tõestas oma
meistriliigaküpsust...
Kohtla-Järvelt, kus mängisid PC1 klassi poisid,
rõõmusõnumeid ei tulnud. Mõlemad tänased mängud
kaotati. Mängida tuli vaid seitsmekesi, mis paraku
käis üle jõu. Esimeses kohtumises, (vt edasi lk 11)
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Raamatukogu Meenutades lumist talve 2011
annab teada
2011. aastal pakub raamatukogu lugejatele
kahte koolitust.
1. ID-kaardi koolitus - teemadeks ID-kaardi
kasutusalad, PIN koodid, isikutuvastamine ja
digitaalallkiri, ülevaade e-teenustest eraisikule.
Koolitus koosneb teoreetilisest osast (videokoolitus)
ning praktilistest ülesannetest.
2. URRAMi koolitus - URRAM on
Kultuuriministeeriumi, Vaata Maailma SA ja
Urania COM OÜ koostöös loodud veebipõhine
süsteem, mille abil on võimalik kasutada paljude
Eesti raamatukogude teenuseid ka Interneti teel.
See muudab näiteks soovitud raamatute otsimise
ning broneerimise oluliselt mugavamaks.
Kui soovid koolitustel osaleda, teata
oma soovist meile enne 6. maid aadressil
raamatukogu@kunda.ee, telefonil 32 21 824 või
käi raamatukogus kohapeal.
Järgmine grupp alustab 11. mail kell 13.00.

VÕRKPALL
Eesti võrkpalli liidu (EVF-i) karikavõistluste
U18 (B-klassi) I finaalis saavutasid Kunda
võrkpallitüdrukud 5. koha. Võistkonda kuulusid
Jaanika Veldre, Kristin Karu, Jane Vasiljuk,
Johanna Veldre, Grete Jakimovski, Marjorete
Orumaa, Anita Petrov. Tegu on väga noore
võistkonnaga, olen tulemusega rahul.
EVF-i karikavõistluste U20 vanuseklassi
II finaal oli Kunda tüdrukute jaoks täielik
ebaõnnestumine: ridamisi 2:3 kaotusi ja lõpuks
Eestis 11. koht. See ei ole meie tase.
Eesti EVF karikavõistluste U16 vanuseklassi
I finaalis saavutasime III koha. Väga tubli
ja südi võistlus. Olime ainuke võistkond, kes
alistas esikoha omaniku. Jane valiti turniiri üheks
parimaks mängijaks. Võistkonda kuuluvad Jane
Vasiljuk, Anita Petrov, Johanna Veldre, Marjorete
Orumaa, Grete Jakimovski, Birgit Sepp, Mari.-Liis
Voronkov, Brigita Tokovenko.
4.-6. klasside “Pere Leiva” miniturniiri
maakonna etapil saavutasime I koha.Võitjad
saavad edasi mängida Ida regiooni etapil, kust
omakorda võitja pääseb finaali. Võistkonda
kuuluvad Elery Zadonski, Brigita Tokovenko,
Kaisa Roopa, Jekaterina Novikova, Birgit
Orgmets.
Eesti meistrivõistluste (U-14 vanuseklassi)
minivõrkpalli II etapil tulime III koha ja sellega
oleme taganud juba enne viimast etappi pääsu
finaalturniirile.
Eesti meistrivõistlused U-18: kuna tsooni
turniir meil ei õnnestunud, pidime seekord leppime
teise finaali I kohaga (s.o Eesti üldarvestuses 7.
koht).
Maakonna naiste meistrivõistlused. Karika
ja eelmise aasta meistritiitli võitu lähevad kaitsma
Kunda Nordic Tsemendi naiskond. Otsustasime
välja panna ka teise võistkonna n.ö ülejäänutest.
Tänaseks on esimene ring läbi ja pisut üllatuslikult
juhib kindlalt, ilma ühegi kaotuseta turniiri Kunda
VK, kes teisipäeval alistas ülitasavägises mängus
3:2 Rakvere (Renna Koha, Serli Purk, Evely
Press,Lenne Lahtvee, Aleksandra Siljutina, Valeria
Mitjuhhina, Ksenja Ruzevits, Marjorete Orumaa).
2.-4. kohal olevatel võistkondadel on kõigil kaks
kaotust ja praegu on geimide lugemise järgi Kunda
NT-l kolmas koht. Muidugi pean lisama, et see
võistkond pole erinevatel põhjustel veel kordagi
kogu naiskonda kokku saanud, nii et ees on veel
põnevad kohtumised (ka meil omavahel).
Kunda VK II võistkond mängib II liigas ja
on kaks korda jagu saanud Kadrina I ja Kadrina II
võistkonnast. II liiga esimese ringi kindel liider on
siiski ka Kunda võistkond. Areenile on kerkinud
uus naiskond OPA – endised Kunda võrkpallurid,
kes tee võistlusspordi juurde uuesti leidnud.
Maakonna koolide meistrivõistlused. Kundas
võistlesid keskkoolide neiud ja esikoht Kunda ÜG
I-le võistkonnale (Maris Talts, Jaanika Veldre,
Kristin Karu, Veronika Rõkalova, Ksenja Ruzevits,
Jane Vasiljuk, Aleksandra Siljutina). Kunda ÜG II
võistkond sai 4 koha.
Eriti toreda üllatuse tegid Kadrinas mänginud
ilma litsensita tüdrukud, kes tõid koju võidukarika.
Seljataha jäi kolm Kadrina võistkonda. Mängisid
Ksenja Ruzevits, Silvia Süda, Sandra Süda, Laura
Randver, Jane Pall, Kaisa Roopa, Jekaterina
Novikov.
Küllike Koha
Võrkpallitreener

Tänulikud
suusatajad
kiidavad
ja
tunnustavad Kunda linna rajameistrit Üllar
Anga juniori ning tema juhendajat-abilist
Üllar Anga seniori parima võimaliku
ning läbi talve – lumetormide ning muude
ilmataadi vingerpusside kiuste – heas korras
hoitud suusaraja eest. Üllarid valmistasid
ette ka raja, mida meie suusatajad said

kasutada, et sõita “Eesti terviseradadel …
ümber maailma” – Kundast Toolsele ja
tagasi.
Lugupidamise ja tänuga
Kunda suusasõbrad
(Kirja autor on toimetusele teada, fotod MK)

Kunda võrkpallitüdrukud koos treeneriga. Foto erakogust
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Motokross Kunda kevad 2011

9. aprillil 2011 peeti Lähta krossirajal Eesti Hobikrossiklubi (EHKK) võistlussarja esimene etapp motokrossis “Kunda
kevad 2011”, millel oli osalejaid ligi kakssada. Tulemusi vt hobikrossiklubi kodulehelt: http://www.ehkk.ee. Fotodel MX
A klassis mõlemad sõidud võitnud Indrek Mägi (nr 410, mõlemal fotol paremal) ning teiseks jäänud Kristjan Rätsep (nr
212, mõlemal fotol vasakul). MK

AITA MÄRGATA JA TUNNUSTADA!
Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu.
Paljud inimesed on õppimise toel leidnud elus
pidepunkti, millest raskel hetkel kinni haarata
ja julguse, mille toel kannapööre teha. Nad on
leidnud oma ellu uued võimalused, uue mõtteviisi,
võib-olla ka uue töö ja uued sõbrad. Nad on tihti
ületanud raskusi. Need õppimise usku inimesed
on siinsamas, meie keskel. Küllap olete nõus, et
neid tuleb märgata ja tunnustada, sest sageli on
nad ise tagasihoidlikud ega kipu oma saavutustega
hooplema.
Lääne-Virumaa aasta õppija 2010, Elen Levin
on oma õppimisest rääkides öelnud järgmist:
“Koolitusel käies saatis mind isiklik abistaja või
pereliige. Õppimisega tulin muidugi iseseisvalt
toime ja see on muutnud mind julgemaks ja
enesekindlamaks. Tänapäeval muutub ju kõik nii

kiiresti, õppiv ja arenev inimene suudab nende
muutustega kaasa minna.”
Aita Sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on
seda väärt! Kandidaadi võib tunnustamiseks
esitada igaüks ja tunnustamist väärib igasugune
õppimine, ka väljaspool formaalharidussüsteemi.
Selleks, et 7. -14. oktoobrini juba 14. korda
toimuval täiskasvanud õppija nädalal oleks taas
võimalik tublide inimeste saavutuste üle rõõmu
tunda, tuleb tegutseda juba nüüd. Täiskasvanud
õppija nädala raames tunnustame traditsiooniliselt
neljas kategoorias:
•
aasta õppija,
•
aasta koolitaja,
•
aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
•
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Esitamise vormid ja regelemendi leiad:

www.andras.ee/tunnustamine
ja
esitamiseks
on aega kuni 15. juunini. Täidetud vormi võid
saata ka Lääne-Virumaa täiskasvanud õppija
nädala koordinaatorile, kelleks on Lea Lehtmets
(lea@lvkrk.ee).
Märkame ja tunnustame üksteist!
Külliki Steinberg
Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni
Andras projektijuht

Huvitavat Kunda spordikeskuses

http://spordikeskus.kunda.ee/
Kunda Spordikeskuses on võimalik spordiga
tegeleda jõusaalis, väikeses saalis, võimlas ja ujulas.
Samas ning täiendavalt pakub keskus ka taastusning lõõgastusvõimalusi mullivanni, auru- ja
leilisaunade näol. Lastele on sisustatud mängumaa
mida saab külastada nii üksikkülastusena kui ka
sünnipäevade pidamiseks. Majas töötab kohvik.
Uudiseks on see, et alates maikuust on lisaks
tavapärasele saunaajale võimalik leilisauna nautida
teisipäeviti ka päevasel ajal. See tähendab alates
kella kümnest.
Märtsikuus lisandus tavapärasele ujumisele rida
uusi organiseeritud tegevusi basseinis: koolilaste
treeningtunnid, beebide ujumine, pereujumine
ehk veemängukool, tasakaalukas vesivõimlemine
ning täiskasvanutele ujumistehnika õpetus.
Osavõtjaid jagub igale tegevusele. Muidugi kõige

populaarsemad on laste treeningtunnid. Veidi
tagasihoidlikum on vesivõimlemise külastus just
eakate inimeste poolt.
Aktiivselt on kasutuses spordimaja saalid.
Kõige tihedama tunniplaaniga on võimla ehk
suur saal. Treeningvõimaluse on leidnud selliste
spordialade, nagu korvpalli, võrkpalli, sulgpalli,
saalihoki ning jalgpalli huvilised (vanusegrupid
lastest kuni täiskasvanuteni). Jõusaali sisustus
on orienteeritud küll jõutõste treeninguteks,
kuid treenimisvõimalusi leiab ka harrastaja ning
aktiivselt kasutab võimalusi kool.
Väikeses saalis toimuvad aeroobika ja
salsatreeningud, laste tegevused ning innukalt
kasutatakse lauatennise mängimise võimalust .
Meeldiv on tõdeda, et lastel ja noortel on
huvi spordiga tegeleda ning linn on saanud

seda võimaldada. Palju on asutusi, kes hoolivad
oma töötajate tervisest ning soodustavad
liikumisharrastustega tegelemist. Samas on
muutunud populaarseks veeta sõpradega aega
sportlikult ning kasutada spordikeskuse võimalusi.
Sportlikult vaba aega veeta aitavad ka
spordikeskuse poolt pakutavad rahvaspordiüritused:
märtsikuu alguses toimus perepäeva raames
Vastlatrall, aprillis südamenädal Sammud
südamele, 28. mail toimub Kunda linna jooks, kus
lisaks laste - ja põhijooksule on start avatud ka
kõndijatele.
Spordikeskus
on
avatud
kõikidele
ettepanekutele ja soovidele, et parendada inimeste
liikumisharrastuste ja taastumisvõimalusi.
Erge Loorits
Kunda spordikeskuse juhataja

(algus lk 10) kus vastaseks Torma Sport, suutsime
võrdselt mängida 15 minutit. Edasi pääses maksvusele
vastaste pikkusest tingitud üleolek lauavõitluses. Kaotasome 49:76. Kaspar Kukk 15, Sten Pobbul 14, Siim
Tisler ja Erkki Sillamaa 9 ning Urmet Puusta 2 punkti.
Teine mäng Keila KK vastu oli palju parem. Veel
kolmanda veerandaja keskel juhtisime 37:25, kuid siis
rebis vastasmängija Kaspar Kuke äsja kipsist võetud
kätt. Kaotanud oma pikima, meie mäng lagunes ning
kaotus oli taas suureskooriline 56:77. Kaspar Kukk
18, Sten Pobbul 17, Erkki Sillamaa 7, Rainis Mägisoo
6, Siim Tisler 4, Marten Viiralt ja Urmet Puusta 2
punkti.
02.04.2011 Põhiturniir sai läbi. Maakonna meistrliigas võitis sPORTKUNDA/Hulja põhiturniiri
viimases mängus BC Haljala 127:52. Visete tulevärgis suutsid rohkem särada Raigo Pärs ja Ivo Järvala
25, Rein Ilves 24, Toomas Hain 23 ja Marko Murro 12
punktiga. Veerandfinaalis saame koduväljaku eelisega
vastaseks KJK ViKe.
Esiliiga mäng Kundas lõppes Tapa Väljaõppekeskuse võiduga. ETR-Builder/KÜG kaotas 66:75.
Mäng oli tasavägine 33 minutit, siis kadus Gert Pressil
tahtmine. Ta tegutses põhimõtte järgi, et targem annab
järele, selleks, et ellu jääda. Kogu hooaja jooksul väga
häid esitusi teinud noore mehe võtsid maha käsitsivõitlejad. Kui sõjarditele õpetatakse, kuidas relvata
tappa, siis ei pea seda tegema korvpalliplatsil! Paraku
on see vaid ühe poole arvamus... Eesmärk pühendab
abinõu, vahendeid valimata ning Tapa sõdurid on
jõudnud esiliiga võitmisega Lääne-Viru meistriliigasse. Kõrgemas seltskonnas ootavad neid aga juba
armeeteenistuse läbinud mehed! Taas oli meil raske
vabaviskejoonel ning kiirrünnakud jäid järjest lahendamata. Rando Kozlov 16, Vitali Budilov 12, Denis
Gradusov 10 punkti. Eriline tähelepanu tabavusprotsendile: kõige kindlamini on tabatud kolmeseid, kõige
kehvemini vabaviskeid!???!
31.03.2011 Hooaja lõpp läks käest. Maakonna
teises liigas said läbi ABB Kunda/KÜG meeskonna
mängud. Viimases kohtumises GK Ehitus/Seesam
Kindlustus võistkonnaga jäädi igal veerandajal natuke
alla ning kokkuvõttes tuli kaotus 52:76. Gert Press 19,
Sander Purk ja Karl-Joosep Küngas 10 punkti.
29.03.2011 ABB Kunda/KÜG kaotas. Kodumäng BC Tarvas/Rakvere SK II meeskonna vastu
kaotati 68:80. Tasavägine võitlus sai otsa ajal, mil
kodumeeskonna mootor Gert Press platsi kõrval verist
nina tohterdas. Gert Press 24 ja Kert Vergi 12 punkti.
29.03.2011 Hooaeg sai läbi. PC2 klassi võistkond
lõpetas hooaja. Viimane mäng Kohtla-Järvel algas
õnnetult. Esimese viisiku veerandajal ei õnnestunud
kuidagi korvi alt tabada ning kaotusseis oli 3:18. Edasi
mäng tasakaalustus. Väga head tööd tegi Sten Pobbul,
kes lõpuks kogus 28 punkti. Kolm minutit enne lõppu
olime taga vaid 48:52, aga siis sai jaks otsa. Kaasa
aitas ka see, et Marcos Odar ja Siim Tisler viimasel
veerandil ei mänginud. Esimene sai näotrauma pingist
mööda istudes, teine oli hädas jalakrampidega. Lisaks
Stenile said punkte veel Rainis Mägisoo 6, Hendry
Engelbrecht 5, Siim Tisler 4, Ivar Palk 3 ja Urmet
Puusta 2. Kaotasime mängu 48:60, seeria 1:2 ja koha
järgmise hooaja eliitgrupis. Teravalt jääb aga ikkagi
õhku küsimus Korvpalliliidu asjameestele, miks
pidime me oma esikümnekohta taotlema tugevuselt
kuuenda meeskonna vastu. Samal ajal 7.-10. koha
saanutega me hooaja jooksul ei kohtunudki... Oma
vastastele, KK HITO meeskonnale aga jõudu-jaksu
medalitele jõudmiseks!
27.03.2011 Spadematron Steba Cup (finaalidepäev). Poolfinaal, kus vastaseks BC Tarvas/Rakvere
SK I võistkond. Poisid, kes kahel aastal järjest olnud
2000. a. sündinutest Eesti parimad. Vastuhakk lämmatati eos. Kui eelmistel päevadel sai pahandatud
Hendry Engelbrechtiga, siis seekord oli tema ainus,
kelle kotis marssalikepike oli. Paraku saab ühe mehe
tahtega võita mõne lahingu, mitte aga sõda... Kaotasime 43:60. Hendry Engelbrecht 13, Tauri Tomson 8,
Marcos Odar 7, Aleks Traumann 5, Marten Viiralt 4,
Lauri Viiralt, Ivar Palk ja Arseni Mihnovitš 2 punkti.
Kolmanda koha saatus otsustati mängus Keila Korvpallikooliga. Viisikutega mängu järel olid poolajaks
tablool viiginumbrid. Vaba koosseisuga jäime kahjuks
pisut alla. Kaotuseks jäi 52:56. Tublilt võitlesid Hendry Engelbrecht, kes viskas parimana 15 punkti ning
Marcos Odar 14 punktiga. Punktilisa tõid veel Marten
Viiralt 9, Ivar Palk 7, Aleks Traumann 5 ja Roland
Smorodin 2. Kahjuks oli täielik ebaõnnesõdur Tauri
Tomson, kelle viis isiklikku viga ning mitu tehnilist
praaki tekitasid ka kaaslastes ebakindlust. Pronksmedalid seega Keilasse. Grande finale oli aga tõeliselt
vaatamist väärt. Rakvere poisid mängisid vaimustava
partii Peterburi NAB-i vastu, kellele alagrupis mitmekümne silmaga alla jäädi. Mäng sai läbi, kui tablool
särasid numbrid 40:40. Lõpusekundid kulusid suures
osas vaidlustele erinevatest määrusetõlgendustest
ning lisaaega mängima ei hakatud. Närvide säästmiseks lubati karikal rännata Neevalinna, arvestades
alagrupimängu edu! Paremad said auhinnad, meilt
Hendry Engelbrecht. Kõikidele jätkus magusat ja
jooki... Tänada tuleb abilisi, kes klubile rahaliselt
raskel ajal appi tulid. Aitäh Madis Putko EYBL-i
koostöö märgiks tasuta turniirikutse, Ermo Aleksejev,
Peep Jalakas ja lapsevanemad tasuta transpordi eest!
Turniirist kirjutati ka ajalehes Postimees.
Vt edasi: http://www.hot.ee/s/sportkunda/
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LUGEDA ON LAHE
Heaoluraamatud raamatukogus
Hingepalsam – Osho. Kirjastus Pilgrim 2010, 234 lk. Põhjalik
kogumik meditatsioonidest, lõdvestustehnikatest ning füüsilist ja vaimset
heaolu ning teadlikkust arendavatest harjutustest. Käepärases formaadis
“Hingepalsam” käsitleb alljärgnevaid olulisi teemasid: • vabanemine
stressist ja füüsilistest pingetest; • enesekindluse suurendamine; •
emotsionaalse ja füüsilise elujõu tugevdamine; • meeleolukõikumised;
• seksuaalsus; • toitumine. Osho “Hingepalsam” pakub holistilisi
ravimeetodeid erinevatele tervisehädadele. Iga peatükk algab mõne
emotsionaalse või füüsilise tervisehäda kirjelduse ja diagnoosiga, millele
järgneb rida retsepte. Ravimeetodite hulka kuuluvad venitamistehnikad,
meditatsioonid,
naeruja
hingamisharjutused,
häälitsemised,
visualiseerimised, üminad ja massaažid, mis peaksid aitama erinevate
hädade puhul alates küüntenärimisest kuni unetuse ja depressioonini
välja. Lisaks ravivõtetele annavad raamatule vürtsi Osho luulelised,
humoorikad ja valgustavad kommentaarid, mis näitavad kätte suuna,
kuidas oma vaimu ja kehaga rahujalale saada.
Kuidas suitsetamist maha jätta. Nüüd ja igaveseks. – Dr Harry Adler,
dr Karl Morris, dr Dev Shah. Kirjastus Museion, 2008, 140 lk. Enamik
suitsetajatest teab juba, et suitsetamine tapab, kahjustab elukvaliteeti,
on valus rahakotile ja on üldse üks täiesti üleliigne harjumus. Mida aga
paljud ei tea, on see, kuidas tubakasõltuvusest vabaneda – kuidas olla
oma nõrkusest üle ning see lõpuks parema, tervema eluviisiga asendada.
“Suitsetamisest loobumine on imelihtne: olen seda teinud tuhandeid
kordi!” ütles Mark Twain, ja tal oli ka õigus – vähemalt loobumise
lihtsuse suhtes, kinnitavad selle raamatu autorid. Paljud suitsetajad on
endale tunnistanud, et neil lihtsalt pole tahtejõudu suitsetamist maha
jätta – selle raamatu autorid väidavad, et tahtejõud pole üldsegi mitte
kõige olulisem loobumise protsessi juures. Paljud suitsetajad on üritanud
vabaneda oma sõltuvusest plaastreid ja nikotiininärimiskummi kasutades
– selles raamatus näidatakse, kuidas needsamad abivahendid tihti just
sõltuvusest vabanemisel takistuseks saavad. “Usun, et see raamat annab
suitsetajale, kes tõesti soovib oma harjumusest vabaneda, hindamatut
teavet – tegemist on koguni seni puuduva lüliga suitsetamisest loobumise
vallas.” Dr. Chris Hardy, Manchesteri Kuninglik Hospital
Vabastava hingamise lugu – Leonard Orr. Kirjastus Kodutrükk,
2007, 58 lk. Kui oskad leida positiivset, kulgeb enamus Sinu elus
hästi. Kuid olles ebaõnnestumiste keskel ja negatiivselt edasi mõeldes
“toodadki läbikukkumisi”. Teadlik hingamine vabastab Sinu kehast need
segavad negatiivsed emotsioonid ja toob alateadvuse sügavusest välja
Sinu ilusamad ja rõõmsamad hetked.
Hinga välja. Teadlik hingamine läbi aegade – Gunnel Minett.
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS 2006, 238 lk. “Hinga välja” on raamat,
mille ilmumine on kauaoodatud sündmus kõigile teadliku hingamisega
tegelejaile Eestis. Raamatu muudavad kasulikuks ja harivaks lugemiseks
põhjalikud ülevaated teadliku hingamise ajaloost ja tänapäevastest
praktikatest. Raamatus on ka harjutused, mida saab iseseisvalt sooritada.
Hingamise kunst – Nancy Zi. Kirjastus Ersen 2006, 280 lk. Mis
võib olla loomulikum tegevus kui hingamine? Te võite hämmastuda,
kui sügavalt ja kui paljudel tasemetel mõjutab hingamine — tegevus,
mida me teeme umbes 20 000 korda päevas — meie igapäevast tervist
ning heaolu. Hingamist on ida kultuuritraditsioonides kaua aega peetud
väga oluliseks eluenergia chi säilitamisel. Lääne kultuur on alles hiljuti
hakanud mõistma sügava hingamise tähtsust. “Vale hingamine võib
põhjustada pingeid, kurnatust, seada häälepaelad surve alla, segada
sportlikku tegevust ning soodustada haigestumist,” ütleb Nancy Zi,
Glendale´i hingamisekspert ning raamatu “Hingamise kunst” autor.
Samas aitab õige hingamine hajutada pingeid, parandada energiat ning
hõlbustada lõõgastumist.
Aroomiteraapia pakub lahendusi – Veronica Sibley. Kirjastus
Varrak 2004, 128 lk. Eeterlike õlide ainulaadseid ja tervendavaid omadusi
saab kasutada paljude füüsiliste ja emotsionaalsete sümptomite ja
haiguste ravimiseks nagu näiteks külmetused, peavalud, ärevushäired ja
nahahaigused. Käesolevast praktilisest raamatust on võimalik teada saada,
kuidas ravida spetsiifilisi tervisehäireid, sealhulgas ka hingamisteede,
seedeelundite ja nahahaigusi. Ära on toodud aroomteraapilise massaaži
põhivõtted lõõgastavaks, kosmeetiliseks ja sensuaalseks massaažiks,
samuti rohkem kui 60 eeterlikku õli sisaldav nimestik, mis aitab leida
sobivad õlisegud, ning asjatundlik informatsioon õlide segamise ja
baasõlide kasutamise kohta.
Sinu keha räägib sinuga – Debbie Shapiro. Kirjastus Nebadon 2006,
268 lk. Sinu keha peegeldab su mõtteid ja tundeid. Kui oskad kuulata
keha sõnumeid, võid ära hoida ja leevendada füüsilisi vaevusi, vabanedes
ühtaegu lahendamata probleemidest, kivistunud mõttemustritest,
alateadvusse kuhjunud hingehaavadest. Seda raamatut lugedes mõistad,
kuidas - meeleseisund mõjutab füüsist; - iga tunne ja mõte on seotud
teatava kehaosa ja haigusega; - lahendamata probleemid kahjustavad
tervist; - kasutada oma vaimu- ja südamejõudu, et tervendada keha
loova visualisatsiooni, lõdvestuse ja meditatsiooni abil; - teadlik
hingamine, liikumine ja täiendravi aitavad tervenemisele kaasa. Inglanna
Debbie Shapiro on aastaid tegelnud jooga, psühholoogia ja budistliku
meditatsiooniga.
5 minutiga päevast puhanuks – Jeffrey Brantley, Wendy Millstine.
Kirjastus Ersen 2008, 256 lk. Milline on sinu tavalise argipäeva õhtu?
Kas sa lahkud töölt, kannatad tipptunni liiklust, kohmerdad majas ringi,
valmistad õhtusöögi ja varised voodisse ning avastad siis, et juba ongi aeg
jälle tööle minna? See ei ole mingi elu! Sa võid jätta pinged tööle ja liikluse
tänavatele. Kõigest viis väärtuslikku minutit lahutavad pingelise tööpäeva
rahulikust ja rõõmurohkest õhtust. Selle raamatu autorid pakuvad 100
toredat harjutust, et juhatada sind pingelisest päevast rahulikku õhtusse.
Neil teadlikkuse harjutustel, positiivsetel kujutluspiltidel ja kinnitustel
on võim muuta sinu elu. Viis väärtuslikku minutit, mis sa õhtul endale
kingid, aitavad sul otsekohe oma maailma muuta ning värskendada oma
vitaalsust ja elutahet.
Seljata stress meditatsiooniga – Naomi Ozaniec. Kirjastus
Ersen 2010, 288 lk. Kuidas on seotud teie meel ja keha? Hingamise
lugemise harjutused. Arenda ergast tähelepanu. Edenda oma kehalist
tervist. Kasva vaimselt ja emotsionaalselt. Avasta oma tšakrad. Kiirga
armastust. Ava oma vaimusilm. Tiirlemine. Toimetulek stressiga kodus
ja tööl. Sisemine ruum. Loobu valedest siltidest. Saa tõeliseks endaks.
Vabasta oma loovuse potentsiaal. Testi oma edusamme. SISALDAB
NÄIDISMEDITATSIOONE.
Leia kiire otsetee mediteerimiseni ning tunne end õnnelikuma,
rahulikuma ja tervemana. See raamat annab teile (vt edasi lk 13)
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ÕPIME MÕNUGA
XIV täiskasvanud
õppija nädal (TÕN)
toimub

07.−14.10. 2011
TÕNi teema “Õppimine seob põlvkondi”
Elukestev õppimine annab me olemisele sisu. Parafraseerides
Descartes’i kuulsat ütlust võiks öelda: õpin, järelikult olen (olemas). See
on kindlasti seotud ka möödunud aastal toimunud täiskasvanudhariduse
foorumil rõhutatud mõttega, et elukestva õppe tähtsust tuleb vaadelda
palju rohkematest aspektidest, sest elujaatav, õppiv ja arenev inimene
tähtsustab tööalase toimetuleku ning edukuse kõrval ka mitmeid muid
väärtusi, mida täiskasvanuharidus ja elukestev õpe toetada saavad.
Õppimine on oluline!
TÕN-i eelselt alustab Kunda linnaleht elukestvast õppimisest rubriiki,

mille alla sobivad lood õppimisest ja õpikogemustest, aga samuti ka
aastatega kogutud teadmistes ja tarkustest, mida teistega jagada. Selles
lehenumbris alustame “Proviisori kogutud mõtetega”, kuhu koonduvad
Salme Karu kirjutised sellest, kuidas terve ja tugev ning õnnelik ja
elurõõmus olla. Õpime teeb õnnelikuks!
Täiskasvanud õppijale pühendatud rubriigiga seoses palub Meie
Kodu toimetaja võimalusel kirja panna või lihtsalt teada anda oma isiklik
kogemus või lugu täiskasvanueas õppimisest – sellest, kuidas see õppijat
ja tema elu paremaks ning rikkamaks muutis, maailma avaramaks tegi.
Lisaks on oodatud ka üldfilosoofilised mõtisklused elukestvast õppimisest
ning selle tähendusest nii üksikisikute kui ka organisatsioonide, ettevõtete
ja asutuste jaoks. Parimad õpilood avaldatakse täiskasvanud õppija
nädalale pühendatud Kunda linnalehe oktoobrikuu numbris, mille
üldpealkirjaks võiks kujuneda “Õppiv Kunda”.
Õpilugudest andke teada hiljemalt 1. septembriks 2011 e-posti
aadressil ebe@kunda.ee või Kunda linnalehe toimetuse aadressil:
Kasemäe 19, 44107 KUNDA.
Ebe Pilt, MK toimetaja

Proviisori kogutud mõtted
Sissejuhatuse asemel - autor oma elust
Päritolult olen virulane. Rakvere on mu sünni- ja koolilinn ja ka
esimeste töökohtade linn. Olin kolmeaastane, kui vanemad kolisid maale
Nortsu külla. Seal möödus mu lapsepõlv ja noorusaastad. Esimestest
eluaastatest alates on mind köitnud loodus – rohelus, taimed, loomad.
Eriti floora. Iga puu, iga põõsas, iga taim, mida esmakordselt nägin,
äratas huvi ja kutsus liigiti määrama. Esimesed koostatud herbaariumid
olid huvitavad ja viimane neist, mis koostatud ülikooli päevil, on tänaseni
alles.
Rakvere gümnaasiumi lõpetasin 1942. aastal Saksa okupatsiooni
tingimustes, kui edasiõppimine oli kitsendatud. Õpinguid sain jätkata
alles 1944. aasta sügisel, just ajal, kui sõjavanker oli meie maast
üle käinud ja Tartu suures osas purustatud. Linn oli varemeis ja
suitsuhõngune. Eluaseme leidmisega oli raskusi. Gümnaasiumipäevil
olin mõtteid mõlgutanud elukutse valikust, kuid need olid vahepeal
kahe aasta jooksul kõik liiva jooksnud. Nüüd tuli aga kiiresti valida ja
otsustada. Valisin farmaatsia. Esimesel aastal olid õppimistingimused
rasked. Ülikool oli kütteta. Loenguid peeti jääkülmades auditooriumides.
Olime kõik üliriietes – nii lektorid kui tudengid. Käed ja jalad külmetasid.
Hingeaurupahvakuid tuli suust iga sõna rääkimisel. Õppeained aga olid
huvitavad, õppejõud tugevad. Sooja tundega meenutan neid kõiki, kuid
eriti on hinge jäänud meie esimene naisprofessor Alma Tomingas, kes
luges meile farmakognoosiat. Tema loengud olid huvitavad, köitvad.
Kahtlemata süvendas see minu huvi floora – tema lõpmatute rikkuste
osas. Neli aastat õpinguid möödus kiiresti.
1948. aasta oktoobris toimusid riigieksamid ja kohtadele määramine.
Minu töökohaks sai Virumaa apteek Rakveres, kus töötasin kuni
31.detsmbrini 1951. a. Alates 1. jaanuarist 1952, sai minust saatuse tahtel

Kunda Ladina Köögi perenaine, kus töötasin 31. juulini 1986. Armastasin
oma eriala. Töö inimestega oli huvitav. Mõnus tunne oli alati, kui sain
kedagi aidata hädade leevendamisel, olla kellelegi kasulik. Propageerisin
ravimtaimede kogumist ja kasvatamist. Väga häid tulemusi saavutas
sellel alal Kunda I keskkool, olles aastaid vabariigis ravimtaimede
kogumisega juhtival positsioonil. Rahuldust pakkus ka Kundasse
aianduse- ja mesinduse seltsi loomine, kus liikmete arv tipp-aastail
oli üle 100. Ühiskondlikke ülesandeid oli mitmeid, kuid kahtlemata
erialalähedasem oli rahvasaadikuna mitmes vahetuses linna sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni juhtimine. Pikk oli võitlus uue nõuetele vastava ja
ajakohase apteegi ehituse nimel. Kahtlemata suurimaks võitluseks oli
aga võitlus tehase tööstusliku tolmu vastu, mis pikki aastaid saastas
ümbruskonda ning inimesed vaevlesid tervise hädade käes. Rõõm
südames, et see kandis vilja ja Kunda on taas roheline.
Oma
töötamise
viimastel
aastatel
unistasin
Kundasse
ravimtaimedealase pargi rajamist. See unistus on mul tänaseni hinges.
Praegu näeksin selle asukohana gümnaasiumi endist kooliaeda, mis asub
otse linna südames. Selle otstarbeliseks muutmisga ilmestaks see ka linna
ning ühtlasi täiendaks elanikkonna teadmisi loodusest, just eriti sellest
osast, mis kuulub tervisevaldkonda, nii profülaktilise kui ravimina. Hoian
kõvasti pöialt, et see unistus täituks.
Kool on kunagi andnud meile lugemisoskuse, hariduse ja elukutse.
Edasi juba täiendame end ise. Hoiame end kursis elu arengu ja muutustega.
Õpime pidevalt, kuni elame. Iga uus teave rikastab meie teadmisi ning on
hea, kui suudame seda ka teistele edasi anda.
Salme Tobias-Karu, proviisor
Jürikuul 2011

ÕIGE HINGAMINE AITAB TERVENEDA
Maailmas on üha laialdasemalt hakatud kasutama erinevaid
hingamistehnikaid enesetunde parandamise ja ravi eesmärgil.
Hingamistehnikate arengule pandi alus aastatuhandete eest hingamine
on erinevate idamaiste võimlemis- ja võitluskunstide tähtis osa.
Hingamine on nii igapäevane asi, et inimene ei pööra sellele tavaliselt
tähelepanu. Samas peitub hingamises üks võimsamaid vahendeid
nii füüsilise kui vaimse tervise parandamiseks ja sisemise tasakaalu
säilitamiseks. Hingamistehnikate rakendamine aitab eluga paremini
toime tulla, emotsioone tasakaalustada, leida ja hoida elurõõmu ning
lahendada elus ettetulevaid keerulisi olukordi.
Teadvustatud ja õige hingamine võib viia üllatavate muutusteni
keha vabastub, avanevad blokeeritud energiasulud, kaovad
haigusnähud. Õppides oma hingamist kontrollima, suudame esile
kutsuda erinevaid seisundeid.
HINGA NINA KAUDU! Hingamisteedesse võib õhk sattuda kas
suu või nina kaudu. Õige sissehingamine toimub läbi nina. Ninaõõne
limaskesta jäävad kinni õhus leiduvad mikroobid, ninakäikudes õhk
soojeneb ja muutub niiskemaks. Nina kaudu hingates tagame ka
parema gaasivahetuse kopsudes. Suu kaudu hingamisel omastame
vaid 80% vajalikust hapnikukogusest. Pealiskaudsel hingamisel ei
ventileerita küllaldselt kopsu tippusid, mis võib viia tuberkuloosi
arenemisele, ja kahjustatakse ka keskkõrva, mis võib nõrgestada
kuulmist.
Nina ja kõrvalõõnte vere- ja lümfisooned on ühenduses peaaju
soontega. Suu kaudu hingates tekib ninaõõnes ja koljukoopas
verepais tõuseb koljusisene rõhk, mille tagajärjel võib tekkida
unetus, peavalu, kiire väsimine, mälu nõrgenemine, hajameelsus,
kärsitus, tujukus ja isutus, mida põhjustab ebaõige hingamine.
ÕIGE HINGAMINE AITAB LÕÕGASTUDA. Pingeseisund
muudab hingamise pinnapealseks, kiireks. Lõõgastunud inimene
hingab aeglaselt ja sügavalt. Kõhu- ja diafragmahingamine parandab
organismismi talitlust ning aitab kooskõlastada keha, meelte ja
vaimu toimimist. Kopsudes kulgev õhk masseerib diafragmat.
Kõhuhingamise tähtsust on hinnanud joogid aastasadu. Inimese
organism vajab kogu aeg hapnikku, mille abil lõhustatakse rakkudes
toitained ja saadakse eluks vajalikku energiat. Intensiivse hingamisega
vallandub suur energiahulk, mis toob alateadvusest välja sinna
tõrjutud ebameeldivaid kogemusi. Ahistatus asendub minateadvuse
toomisel praegusese hetke lõdvestuse, värskuse ja jõuga.
VABASTAV HINGAMINE. Viimaste aastakümnete jooksul
on välja kujunenud hingamisteraapia meetod, mida nimetatakse
vabastavaks hingamiseks. See baseerub erinevatel hingamistehnikatel,
mille kaudu on muuhulgas võimalik inimene ajas tagasi viia

kuni sünnihetke taasläbimiseni. Vabastav hingamine võimaldab
muuhulgas jagu saada negatiivsest kogemusest, mida vanemate
teadmatus on tekitanud paljudele vastsündinutele. Sünnistress on üks
sellistest baastraumadest, mis blokeerib meie eluenergiat, pidurdab
meie arengut ning loob terve rea väärarusaamu ja hirme.
Meetodi leiutaja ja arendaja, ameeriklane Leonard Orr tuli välja
ideega, et sügav, katkestuseta hingamine aitab saavutada kontakti
oma sügavama olemusega. Orri meetodit on aastate vältel edasi
arendatud ja lisatud erinevaid nüansse. Ühendavaks lüliks on
jäänud arusaam, et teadlik töö hingamisega on võimas vahend enda
avamiseks avaramale teadvusele ning omaenda isiku ja maailma
sügavamale tunnetamisele.
HINGAMISHARJUTUSI: - Seisa, siruta käed ringiga eest pea
kohale ja hinga samal ajal nina kaudu sisse. Seejärel too käed sirgelt
alla külgedele, hinga samal ajal suu kaudu välja. - Korda sama
vastupidises järjekorras.
PEA MEELES: sügaval hingamisel peaks väljahingamine olema
poole pikem sissehingamisest − loe mõttes sissehingamisel kolmeni,
väljahingamisel kuueni.
- Aseta käsi kõhule, keskenda tähelepanu hingamisele.
- Hinga aeglaselt nina kaudu sisse, suuna õhk nii sügavale kui
saad. Tunneta, kuidas kõht paisub ja vahelihas õõtsub.
- Tee sisse- ja väljahingamise vahele väike paus, hinga siis aeglaselt
suu või nina kaudu välja. Kujutle samal ajal, kuidas keha lõõgastub,
käed-jalad lõdvaks muutuvad. Kujutle, kuidas koos õhuga lahkuvad
kehast probleemid, pinged, ärevus, mure, pahameel, väsimus.
- Tee aeglaselt 10 hingetõmmet, ära unusta seejuures pausi
sisse- ja väljahingamise vahel. Suurenda järk-järgult väljahingamise
pikkust, kuni jõuad väljahingamisel kümneni lugeda.
- Kui pea hakkab ringi käima, peatu pooleks minutiks ja jätka
seejärel rahulikult. Vaid viieminutine diafragma-hingamine vabastab
ärevusest lõõgastab ja rahustab.
Kui viia õhk kopsude alaossa, kus hapnikuvahetus on kõige
tõhusam, aeglustub südamerütm, vererõhk alaneb, lihased
lõdvestuvad, ärevus vaibub ja meel rahuneb. Sügav ja rahulik
hingamine ergastab mõistust, rahustab närve ja avab südame. Kõige
tähtsam on töö iseendaga, oma hirmudele otsavaatamine ja nendest
vabanemine.
Kasutatud materjal: Terviseleht.
Salme Karu, , proviisor
Kevadkuul 2011
NB! Järgmises lehes ilmub “Proviisori kogutud mõtete” rubriigis
artikkel veest. MK
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Kultuurigalerii
Laste ja noorte segarahvatantsurühmad

Laste ja noorte segarahvatantsurühmad (juhendaja Enna Laanemets) ootavad pikkisilmi vastuseid tantsupeo ülevaatuse kohta, kas pääsetakse suvisele
Koolinoorte tantsupeole “Maa ja ilm” (vt ka lk 9).
Vahendas Kunda linna klubi

Näitetrupp Karoliine
jooksul osalenud 49 last. Oleme välja toonud hulga etendusi ja üles
astunud paljudel Kunda linna üritustel. Käesoleva aasta sügisel saab
toimuma juba 5. kooliteatrite Väikese Lava festival. Oleme osalenud
võimaluse piirides maakonna teatripäevadel ja kolmel viimasel
aastal Jõgeval luulefestivalil Tuulelapsed. Samuti on üles astutud E.
Niidu luulekonkurssidel Tapal ja Koidulauliku konkursil Tamsalus.
Aprilli lõpus ootab noorimaid Karoliinesid ees osalemine maakonna
teatripäeval Väike-Maarjas. Kõhna rahakoti tõttu sel hooajal
suuremaid ettevõtmisi ees ei oota, aga vanemate truppide liikmeid
on kutsutud suvel toimuvatele Selja ja Ubja küla päevadele esinema.
Loodame uue aasta hakul jõuda ka Jõgevale, kus ootamas ees palju
sõpru, ja võimalusel ka Laulasmaale Teeni-festile. Kõige nooremad
Karoliined on praegu 1. klassi õpilased, vanim käib 11. klassis. Neile
lastele, kes näitlemisega ei tegele, soovime tahtmist ja ettevõtlikkust
tegeleda neid huvitava tegevusega, sest peale näitlemise on ju olemas
veel väga palju huvitavat ja teisi ringe, aga kui püsivust ja tahet on,
Karoliine näitetrupp Väikese Lava festivali rongkäigul 2009. aastal. MK võib ka näitlemises kätt proovida.
Täname Kunda Nordic Tsemendi tublisid ja abivalmis juhte, kes
Laste näitetrupp Karoliine tegutseb seitsmendat hooaega. leidsid võimaluse toetada meie jaanuarikuist Jõgevasse sõitu.
Alustasime 2004. a sügisel kolme liikmega. Sel hooajal on trupp
Maarika Koks, näiteringi juhendaja
vanuse järgi jaotatud kolmeks grupiks. Trupi töös on aastate

Kõhutantsustuudio Alima
Kunda rühm tegutseb 6. hooaega ja päris edukalt. Kes sõrme
idamaisele tantsule andnud, on peagi heas mõttes “tantsusõltlane”.
Naistele meeldib väga tundides käia, sest see tantsustiil toob esile
nende naiselikuma poole - muudab liikumised pehmemaks ja
voolavamaks, aitab tundma õppida ja aktsepteerida oma keha just
sellisena, nagu see looduse poolt antud. Tants on ka väga hea stressi
maandaja ja tundides osalejad saavad unustada oma argipäeva mured
ning nautida araabia rütmide saatel liikumist.
Minu hobiks ja tööks on idamaine tants juba 8 aastat ja õppides
ning täiustades kogu aeg ennast, tahan kogu idamaise tantsu ilu ja
võlu anda edasi ka oma õpilastele.
Kunda rühma tegevuses osalevad erinevas eas naised: nii emad kui
vanaemad. Eriti tore on see, kui harjutussaalis tantsivad kõrvuti emad
ja tütred ühest perest. Selliseid toredaid kooslusi on olnud ka Kunda
rühmas. Koos tantsimine ühendab eri põlvkondi.
Oma tegevuses oleme hooaja ringselt avatud uutele huvilistele ja

ka taasalustajatele/jätkajatele. Päris uutel huvilistel on alati soovitav
liituda kohe sügisel hooaja alguses, aga aeg on näidanud, et kui omal
pealehakkamist ja südikust jätkub, saavad hakkama ka hilisemad
liitujad.
Kuna tegemist on tantsustiiliga, mis ei sea piire vanusele ja
kehakaalule, siis ootame kindlasti nooremate neidude liitumist meie
ridadega, sest nii nagu igas tegemises, nii ka meile on järelkasv väga
oluline.
15.-17. juulil toimub Idamaise tantsu suvelaager Kundas ja meie
laagriliste esinemisprogramme saavad kõik soovi korral jälgida Kunda
mere- ja perepäevade pidustusel. Sügisel ootab ees koolitusprogramm
Virumaal ja Rahvusvaheline Idamaise Tantsu festival Tallinnas.
Meie tegemistel/toimetustel saate silma peal hoida
www.alima.net.ee
Kevadet südamesse ja positiivset mõtlemist soovides!
Epp Kaljos, Alima juhendaja

DRAAMARING
Draamakate tegemised
Meie, draamakad, oleme ühed igati loomingulised ning loovad
ja väljundit otsivad noored. Loodame, et hooaeg saab olema täis
enesearengut ning – teostust, et pakume oma tegevusega rõõmu nii
teistele kui ka endale.
Juhendaja ning lavastajana hindan kõigi draamakate osalemist
ringi töös kõrgelt. Iga inimene on imeline oma erilisuses, ning kui
kokku saab nõnda palju erilisi inimesi kui Draamaringis, muutub
õhkkond ideedest, emotsioonidest ja tegemisrõõmust paksuks.
Suurim au ja tunnustus on näha draamakaid laval avanemas, kui
saadakse üle oma lavakartusest ja häbelikkusest.
Sellel aastal on plaanis üles astuda paljudel üritustel ning oma
tegemistega tuua vaatajateni nii nalja kui ka natuke tõsisemaid
teemasid. Kevadiseks suursündmuseks on osalemine Tallinna Treff
Festivalil, samas ootame väga ka suviseid esinemisi nii Kunda linna
üritustel kui ka Rakvere linnuses.
Armsad kundalased, teile soovime huvi, jõudu ja jaksu osa
võtmaks toredatest üritustest, mis meie linnas toimuvad. Soovime,
et hoiaksite avatud meelt nautimaks nii traditsioonilisi kui ka

Foto draamaringi fotokogust
modernseid esinemisi ning et igaüks leiaks üritustest/esinemistest
selle pisikese miski, mis puudutaks hinge ja tooks naeratuse nöole.
(Vt ka lk 9. MK)
Päikeseliste soovidega
Teie draamakad ja juhendaja Anne-Liisi Laaneste
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Heaoluraamatud raamatukogus
(algus lk 12) üksikasjalikke praktilisi juhtnööre mediteerimiseks,
sisaldab palju uuenduslikke harjutusi ja sobib ka neile, kes pole kunagi
varem mediteerinud. Naomi Ozaniec töötanud lääne müstikamaailmas
juba peaaegu 30 aastat, andes oma vaimseid teadmisi edasi paljude
raamatute ja kursuste kaudu ning aidanud tuhandetel õpilastel avastada
meditatsiooni kasulikkus.
15 minutit. Leebe jooga – Louis Grime. Kirjastus Koolibri 2009,
128 lk. Briti joogaõpetaja Louise Grime’i DVD-ga varustatud raamat
jagab selgeid ja täpseid juhtnööre kõigile, kes soovivad tegelda idamaise
hatha-joogaga, et arendada painduvust, vähendada stressi ja õppida
õigesti lõdvestuma. Raamatu neli 15-minutilist harjutusteseeriat sobivad
aktiivsele inimesele igapäevaseks tervistavaks treeningpausiks.
Teejuht inimliku suuruse juurde – Robin Sharma. Kirjastu Pilgrim
2010, 224 lk. “Teejuht inimliku suuruse juurde” on silmapaistvalt tõhus ja
äärmiselt praktiline käsiraamat, mis innustab sind jõudma maailmaklassi
nii eraelus kui ka ametialal. Raamat, mille on kirjutanud Robin Sharma,
maailma paremaid edutreenereid, kelle mõtteid on innukalt omaks võtnud
kuulsad tegevjuhid, juhtivad ettevõtjad, rokistaarid ja kroonitud pead,
samuti paljud Fortune 500 ettevõtted, sisaldab järeleproovitud valemit,
mis aitab sul jõuda oma varjatud võimeteni ja elada erakordset elu. Siit
leiad: * silmapaistvalt edukate inimeste isiklike harjumuste kirjeldusi; *
mõjusaid ideid, mille abil võid oma organisatsiooni tippu viia; * erilisi
strateegiaid, et muuta tagasilöögid uuteks võimalusteks; * uuenduslikke
taktikaid tippjõudluse saavutamiseks; * nõuandeid tõelise rikkuse ja
ehtsa õnne ligimeelitamiseks; * edumeelseid ideid täiusliku tervise ja
plahvatusliku energiataseme saavutamiseks; * soovitusi, kuidas saavutada
tasakaal töö ja eraelus ning elada lõbusamat elu. Raamatu “Teejuht
inimliku suuruse juurde” lehekülgedelt saad ebatavalisi nõuandeid,
mis sind ülendavad, annavad energiat ja panevad tegutsema. Selliste
nõuannete hulka kuuluvad “joo kohvi koos Gandhiga”, “räägi nagu
superstaar”, “pühendu kõrgeimale klassile”, “probleemid toovad esile
geeniuse”, “juhi ilma tiitlita” ja “võidab see, kes kogeb kõige rohkem”.
See on raamat, mis puhub elu sinu päevadesse ja aitab elada parimat elu.
Emotsionaalne heaolu – Osho. Kirjastus Pegasus 2010, 246 lk.
Kuidas lepitada oma tunnete väljendamise vajadust sooviga kaitsta teisi?
Sageli leiavad inimesed end seisvat silmitsi selle raske dilemmaga: me
tunneme, et oma tõelisi tundeid välja näidates võime oma lähedastele
haiget teha ja neid endast eemalt tõrjuda. Oma tundeid alla surudes (isegi
kui see toimub niinimetatud enesekontrolli maski all) aga teeme halba
iseendale.
OSHO, üks meie aja provokatiivsemaid ja inspireerivamaid vaimseid
õpetajaid, pakub välja praktilise ja põhjaliku meetodi selle vastuolu
efektiivseks lahendamiseks. “Emotsionaalne heaolu”, mis sisaldab
uusi ja seni avaldamata materjale, aitab meil mõista oma emotsioonide
olemust, reageerida olukordadele viisil, mis aitab meil õppida rohkem nii
enda kui ka teiste kohta, ning suhtuma elu paratamatutesse tõusudesse ja
mõõnadesse täie enesekindluse ja meelerahuga.
Õnneliku kodu ja pere saladus – Toivo Niiberg. Kirjastus Maaleht
2010, 156 lk. Kus on, kus on, kus on kodukoht? Mis on, mis on, mis on
kodukoht? ... Meenub laul menufilmiks saanud Nukitsamehest. Minu
raamat annaks siia veel kolmanda mõõtme: kes on, kes on, kes on
kodukoht? Loodan, et raamatut lugedes saate vastused kõigile kolmele
küsimusele. Nagu ei ole ühtegi sarnast inimest, ei ole olemas ka täiesti
ühesugust kodu ega täiuslikku arusaama kodu olemusest. Kodud nagu
inimesedki sünnivad, vananevad ja surevad. Igal kodul on oma eellugu
ning järellugu. Kindlasti annab alati midagi ära teha, et kodu oleks veelgi
kodusem. Seda abi peaks see raamat lugejale pakkuma.
Kriisid – Anatoli Nekrassov. Kirjastus Pegasus 2009, 144 lk. Tihti
kipuvad inimesed võtma kriisi kui negatiivset nähtust, kuid tegelikult
pole see nii ühetähenduslik. Tänapäeva murrangulisel ajal, mil maailm
on jõudnud selle aastatuhande esimesse suurde kriisi ning seetõttu on
tekkinud vajadus vaadata üle kogu uude ajastusse sisenemise pagas, peab
palju tähelepanelikumalt kõike jälgima, sealhulgas ka tekkinud kriisi.
Jaapani keeles näiteks tähistatakse mõistet “kriis” kahe hieroglüüfiga:
esimene hieroglüüf tähendab purustamist, teine aga võimalust.
Elus on palju erinevaid kriise, need toimuvad regulaarselt: isiksuse
kriis, kriis peresuhetes, kriis ettevõtluses, kriis ühiskonna arengus, kriis
riikide suhetes, finantskriis, majanduslik kriis, sotsiaalne kriis jne. Selles
raamatus püütakse jõuda kõikide kriiside algpõhjusteni ning mõista, et
ükski kriis ei teki iseenesest, vaid on kindlasti seotud teiste kriisidega.
Kriisi teemat uurides ei lahenda me ainult oma isiklikke ülesandeid – me
tegutseme alati mastaapselt, isegi kui me seda ei tunneta. Kriisi teemat
tuleb võtta kui isiksuse mastaapsuse ja mõtte globaalsuse õppetundi; tuleb
jõuda arusaamisele, et inimene on see, kes vastutab kõige eest, mis Maa
peal toimub.
Te võite saada, mida tahate – Michael Nell. Kirjastus Ersen 2009, 296
lk. TEHKE ENNAST ÕNNELIKUKS JA EDUKAKS. “Te võite saada,
mida tahate” on raamat, mis juba ainuüksi lugemisel võib muuta teie elu
paremaks. Siit leiate kõik vajalikud võtted, et saada elus kõike, mida
tahate. Tutvuge tehnikatega, mis on juba aidanud tuhandetel kuulsustel
ja teistel elus edasijõudvatel inimestel: • luua näiliselt pingutusteta edu, •
muuta oma suhteid, rahaasju ja tervist, • vaatamata oludele kogeda õnne
iga päev, • elada innustunud (ja innustavat) elu.
Eneseanalüüs – L. Ron Hubbard. Kirjastus Odamees 2001, 320 lk.
“Eneseanalüüs” kätkeb endas igapäevaseid lihtsaid eneseabivõtteid, mis
aitavad suurendada võimalust saavutada edu, panna alus enesekindlusele
ning saada jagu stressist.
Jõud sinu sees – Louise L. Hay. Kirjastus Nebadon 2004, 224 lk.
Meis kõigis peitub jõud muuta oma elu, kui oleme valmis muutma
oma mõtlemist ja lahti laskma mõttemallidest, mis hoiavad kinni
minevikust.See raamat aitab avastada oma jõudu, sisemist tarkust ja
tugevust.
Tunne elust mõnu – Susan Jeffers. Kirjastus Varrak 2003, 280
lk. Tuntud psühholoogi raamat sellest, kuidas saada üle elu rasketest
hetkedest, olgu tegemist siis depressiooni, lähedase inimese kaotuse või
lihtsalt tundega, et elu ei paku rõõmu, vaid lihtsalt muserdab. Raamatus
õpetatakse leidma kergust ja rahu, mis on vajalikud elu hindamiseks ja
nautimiseks. Ühtlasi pakub raamat rea praktilisi harjutusi, mida saab
kerge vaevaga lülitada igapäevasesse ellu.
Kuus sammu eduni. Kuidas kõike ihaldusväärset saada – Adrian
Calabrese. Kirjastus Ersen 2010, 264 lk, Sari Edu saladus. Kuus lihtsat
sammu, kuidas kergesti kõike ihaldusväärset saavutada (vt edasi lk 14)
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LUGEDA ON LAHE
Heaoluraamatud raamatukogus
(algus lk 12 ja 13) Unistuste salavõti peitub meis endis – võimas
hingejõud ja sisemine intuitsioon, mis aitavad saavutada kõik eesmärgid
ja muuta oma elu.
Lõpeta muretsemine ja hakka elama – Dale Carnegie. Kirjastus
Ilo 2010, 320 lk, Sari Edu klassika. Elus võib tulla ette olukordi, kus me
kaotame töö ja pinna jalge alt, ning head nõuanded ja suhtumise muutmine
aitavad meid siis kindlasti rasketest hetkedest üle. Ameeriklane Dale
Carnegie (1888–1955) oli kirjanik ja lektor, kuulsate eneseabikursuste
looja. Tema 1948. aastal ilmunud igihaljas raamat, mida on trükitud
erinevates keeltes üle 6 miljoni eksemplari, aitab lugejal lahti saada
liigsest muretsemisest, õpetab probleeme lahendama, kriitikat taluma,
enda suhtumist muutma ja väsimust vältima – ikka selle nimel, et elu
oleks õnnelikum.
Mõte on see, mis loeb – David R. Hamilton. Kirjastus Pilgrim
2007, 190 lk. Kui farmaatsiateadlane dr David Hamilton vaatles uute
ravimite testide tulemusi, märkas ta, et kontrollgrupi patsiendid, kes
said platseebotablette, ilmutasid samasuguseid paranemisnäitajaid kui
inimesed, kes said päris ravimit. Nähes, et selline tulemus kordus ikka ja
jälle, tärkas temas sügav huvi meele ja keha seose vastu ning ta hakkas
uurima teadlaste, müstikute ja tervendajate tööd sellel alal. Tulemuseks
on see teedrajav raamat, milles dr Hamilton seletab, kuidas meel ja
emotsioonid võivad mõjutada meie keha heaolu ja isegi DNA struktuuri.
Tee vähem, saavuta rohkem – Chin-Ning Chu. Kirjastus Mantra
2007, 200 lk. Chin-Ning Chu on üks maailma tunnustatumaid aasia
ärivaimu asjatundjaid, Strateegilise Õppimise Intituudi president ning
Aasia ja Austraalia müüduim ameerika äriraamatute autor, kes ületab
seal populaarsuselt isegi Stephen Covey´t ja Tom Petersit. Raamat “Tee
vähem, saavuta rohkem” on neile, kellele tundub, et õnn tuleb õuele vaid
raske töö ja vaevaga ning neile, kes arvavad, et tasakaalus elu on vaid
eraklike õnneotsijate jaoks. Raamatu läbivaks metafooriks on põnev Carl
Gustav Jungi “Vihmategija” lugu, mis õpetab kõikehõlmavaid tõdesid
edu, tahtejõu, õnne ja pingutamise kohta. Raamatust õpid saavutama
oma eesmärke väiksemate murede ja pingutustega ning leidma aega ja
meelerahu, et nautida oma töö vilju.
Teie parim elu – Domonique Bertolucci. Kirjastus Ersen 2008, 280
lk. Kas olete kunagi imestanud, miks on elu mõne inimese jaoks nii
lihtne? Nad tunduvad olevat enesekindlad ning kontrollivad oma elu, neil
on suurepärane töökoht, õnnelikud suhted ning nad võtavad elult parima.
Miks need inimesed kiirgavad edu? Kuidas on nad endale nii suurepärase
elu loonud? Ja kuidas saaksite teie oma unistuste elu luua? See on lihtne.
Anna hingele pidet. Jõu ammutamise teed – Barbara Berger.
Kirjastus Varrak 2004, 144 lk. Lihtsal, loogilisel ja sugestiivsel moel
kirjutatud raamat sellest, kust meie kiires ajas leida hingejõudu ja kuidas
muuta elu paremaks. Põhisõnum on headus: kui me mõtleme, räägime
ja näeme kõiges head, avaldub elu päikeseline pool peagi ka meie enda
elus. Või nagu ütleb autor: “Me oleme need, kelleks me end mõtleme.”
Lisaks kirjeldatakse lihtsaid võtteid, kuidas end lõõgastada ja häälestada
positiivsele lainele. Raamat sobib hästi neile eestlastele, kes on kasvanud
(Vargamäe) usus, et ainult tööga võib õndsaks saada.
Anna hingele pidet II. Jõu ammutamise teed – Barbara Berger.
Kirjastus Varrak 2008, 120 lk. Kui tahad oma elu muuta, on selleks vaid
üks tähtis tingimus – sa pead olema valmis enda kallal tööd tegema. Mitte
keegi teine ei saa su elu muuta. Isegi mitte sinu guru, psühholoog, ravitseja,
ema, armsam, preester, ülemus või suur summa pangakontol. Aga kui sa
oled pühendunud oma eesmärgile, tahad väljakutsest kinni haarata, siis
ei ole mingeid piire vabadusel, rõõmul, tervisel ja õnnel, mille sa võid
saavutada. Kui raamatu autor Barbara Berger seda kõike mõistis, muutis
see kogu tema elu. Raamatus “Anna hingele pidet II” kirjutab autor
vaimsetest tehnikatest, mida ta kasutas oma elu kordasaamiseks pärast
lahutust, olles võõral maal üksi kolme lapsega. Barbara Berger on vaimne
õpetaja, kes ei ole seotud ühegi konkreetse religiooni või traditsiooniga.
Kõikides oma raamatutes jagab ta tänapäevases keeles isiklikke arusaamu
iidsest tarkusest ja selle põhimõtetest, vaimuteadusest ning kaasaegsetest
vaimsetest tehnikatest, püüdes näidata teed rahu ja harmoonia juurde.
Elu ja kuidas selega toime tulla – Robin Skynner, John Cleese.
Kirjastus Varrak 1999, 456 lk. Sari Eneseabiraamat. Kaks elutarka meest,
inglise psühhiaater Robin Skynner ja tema sõber koomik John Gleese,
kelle huvi psühholoogia vastu tärkas juba teismeliseeas, on kirjutanud
raamatu sellest, mida nad ise usuvad. Nad keskenduvad inimeste ja
perekondade heaolu lätetele, seejärel vaatavad, kas nende ideed kehtivad
ka väljaspool perekonda: püüavad analüüsida inimeste käitumist tööl;
vaatlevad ettevõtete ja organisatsioonide, ühiskondade ja sotsiaalsete
rühmade tegevust ning lähevad veelgi kaugemale, uurides ilmalikke ja
religioosseid väärtusi, millest me juhindume läbikäimises üksteisega
ja maailmaga. Nad puudutavad elu kõige olulisemaid küsimusi – miks
me elame, mis meile tõeliselt meeldib, kas suhted inimestega, keda
armastame, on sellised, nagu me tahaksime jne.
Kuidas juhtida oma emotsioone – Patricia Lewis. Kirjastus Sinisukk
2001, 166 lk. Juhtides teadlikult oma igapäevaelu tegemisi, suurendate
oma võimekust, karismat, keskendumisvõimet ning oma mõjujõudu
sündmustele ja tunnetele. Selle raamatu abiga õpite juhtima oma
emotsioone, neid ohjeldama ja korrastama.
Kõige tähtsam küsimus – Peep Vain. Kirjastus Eesti Päevaleht
2008, 240 lk. Tänapäeval on lihtne iseennast kaotada ning oma kõige
tähtsamaid soove kõiksugu kiireloomulistele nõudmistele ohvriks tuua.
Tagajärjeks on tasakaalutu elu ning järjest süvenev rahulolematus. Peep
Vain tutvustab oma raamatus lihtsat ning lineaarset protsessi oma tegelike
tahtmiste üles leidmiseks ning ellu viimiseks. “Kõige tähtsam küsimus”
näitab, kuidas leida endast julget mõtlemist ja pealehakkamist ning teha
ära asju, mis kõige enam rõõmu ja rahuldust pakuvad. See on raamat, mis
aitab Sul ennast paremini tundma õppida.
Milleks muretseda? Kuidas vabaneda murekoormast ja tunda
rõõmu elust – Sue Bretton. Kirjastus Sinisukk 1999. Mure, stress ja
ärevus võivad tõepoolest olla haiguste põhjustajateks. Kuid kui haiguse
põhjused on psühholoogilist laadi, tuleb seda ka samade meetoditega
ravida. Kuigi haigusi nagu näiteks haavandtõbe ja südamepuudulikkust
võib ravida füüsilise meetoditega, jääb nende tõbede psühholoogiline
põhjus sageli kõrvaldamata. Sellistel puhkudel pole aga efektiivne
psühholoogiline ravi hoopiski mitte igavus või depressioon, nagu võiks
järeldada enamikust nõuannetest, mis patsientidele jagatakse. Aastate
jooksul, mil olen oma töös taoliste probleemidega kokku puutunud, on
mul kogunenud suur pagas nippe, kuidas erinevate inimeste ja nende
hädadega toime tulla.
Allikas Kunda linna raamatukogu

märts-aprill 2011

MEIE KODU

KLASSIDEVAHELINE LUGEMISVÕISTLUS
Teist aastat korraldab Kunda linna raamatukogu klassidevahelist
lugemisvõistlust.
REEGLID:
KÄI KUNDA LINNARAAMATUKOGUS
LAENUTA PALJU RAAMATUID
LOE RAAMATUD LÄBI, VII TAGASI NING VÕTA UUED
VÕTA KLASSIKAASLANE RAAMATUKOGUSSE KAASA.
Täname kõiki klassijuhatajaid, kes on oma klassi juba võistlusele
registreerinud ning nimekirjad saatnud. Kes seda veel teinud ei ole,
siis palume osalemissoovist teada anda võimalikult kiiresti Kunda

Linnaraamatukogusse telefonil 32 21 824 või raamatukogu@kunda.ee.
Meie eesmärk on tuua lapsi raamatukogusse ja suunata neid lugema. Meil
on suur valik eakohaseid raamatuid ja meie kogud täienevad pidevalt.
Head klassijuhatajad - töötame laste suurema lugemuse nimel koos!
Et kõik laenutused saaks arvesse, palume klassijuhatajalt klassis õppivate
õpilaste nimekirja.

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011.
aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus

Võlanõustamise projekt

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu
2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis
ületab192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele.
Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka
üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728 eurot aastas ehk 144 eurot
kuus.
Seega pensionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 336 eurot kuus.
Üldise maksuvaba tulu arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär
esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses (blankett
on saadaval ka www.ensib.ee) peab kindlasti olema märgitud avaldaja
nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse
maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel
või ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba
korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut
avaldust esitada ei ole vaja.
Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba
osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt
tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.
Näiteks: a) kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu
vabastamise kohta tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki
palga maksmisel tööandja. Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks
288 eurot, siis 192 eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt peetakse kinni
tulumaksu 21%; b) kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse
pensioniametile, siis on tulumaksuvaba kuni 336 euro suurune pension
ning tulumaks peetakse kinni tööandja juures kogu töötasult.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

Alates 2011. aasta märtsist hakkab Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidud hanke tulemusel korraldama
võlanõustamisteenust Lääne-Viru Maakonnas.
Võlanõustamise teenuse sihtgrupi moodustavad tööealised
sotsiaalmajanduslike probleemidega võlanõustamisteenust vajavad
isikud, kes ei ole arvele võetud Eesti Töötukassas.
Eesmärk on pakkuda sihtgrupile kvaliteetset ja kättesaadavat
võlanõustamisteenust Lääne-Viru Maakonna piires, et aidata
isikul planeerida tema rahalisi vahendeid kohustuste täitmiseks
ja võlgnevuse kõrvaldamiseks, abistada ja nõustada teda sobivate
lahenduste väljaselgitamisel ja nõustada ning juhendada isikut, et
vältida uute võlgnevuste tekkimist.
Võlanõustamise teenust osutatavad kaks lepingulist nõustajad
Rakveres Rohuaia 12 asuvates nõustamisruumides. Kui nõustataval ei
ole võimalik teenuse saamiseks tulla nõustamiskeskusesse Rakveres
Rohuaia 12, lepitakse kokku teenuse osutamine nõustamisteenust
vajavale isikule lähimas vallavalitsuse, raamatukogu või kooli
ruumides, mis on teenuse läbiviimiseks sobivad ja tagavad
privaatsuse. Vajadusel osutatakse nõustamisteenust nõustatava juures
kodus.
Võlanõustamise lepingu raames on ette nähtud pakkuda
võlanõustamisteenust maakonnas kokku 575 tundi (alates lepingu
sõlmimisest kuni 31.12.2011).
Tiia Murulaid
Täiend- ja ümberõppekeskuse juhataja

VÕIDAB SEE KLASS, KES ON LAENUTANUD KÕIGE ROHKEM
RAAMATUID ÜHE ÕPILASE KOHTA.
Allikas Kunda linna raamatukogu

Põletades kulu, tapad siili!

Veel üks elu päästetud.
Päästeameti foto
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale kuivanud
rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad päästjad
hulgaliselt väljakutseid kulu- ja prahipõlengutele.
Eelmisel aastal registreeriti Virumaal üle 600 metsa/maastikupõlengut,
sh üle 500 Ida-Virumaal.
Möödunud aasta 1. septembril jõustunud tuleohutuse seaduse § 16
keelab kuluheina põletamise Eestis aastaringselt.
Viskad koni, tapad siili!
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge – kahju keskkonnale, oht
inimeludele ja varale ning päästemeeskondade hõivatus kulupõlengute
kustutustöödele on peamised põhjused, mis peaksid Sind enne
tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut äraviskamist panema
mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma teel kõik
elusorganismid - põleva rohu sees hukkuvad putukad, konnad, sisalikud,
aga ka pisiimetajad ja hävivad nende pesad. Kulutulest alguse saanud
kahjutules on hävinud hooned. On olnud ka juhtumeid, kui kulupõlengu
süütaja langeb põlenguohvriks ja hukkub.

Võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästeautod ei
jõua teiste abivajajateni, kui samal ajal leiab aset suurem õnnetus. Lõpuks
puudutavad suured kulutused, mis riik teeb kulupõlengute kustutamisele,
kaudselt meie kõigi rahakotti.
Anna oma panus kulupõlengute vähendamiseks!
• Hoolda ja hari oma maad niimoodi, et ohtlik kulupõletamine ei oleks
üks Sinu kevadtöödest! • Selgita oma järeltulijatele kuluheina süütamisest
tulenevaid ohte! • Lõkke põletamisel järgi tuleohutusnõudeid ja ära jäta
tuld järelevalveta! • Õigusrikkumisi märgates teata nendest Keskkonnaka
itseinspektsiooni tel 1313!
Kurikaelu ootab karistus! Samuti pead Sa teadma, et
karistusseadustiku
järgi
ootab
looduses
tuleohutusnõuetest
üleastujaid trahv. Metsas või mujal looduses tuleohu tekitamise või
tuleohutuse tagamise või tule leviku tõkestamise nõuete eiramise
eest karistatakse rahatrahviga kuni kakssada trahviühikut (üks
trahviühik = neli eurot) või arestiga. Sama teo eest, kui selle on toime
pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
Päästeamet

MEIE KODU
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PALUME ABI ja INFOT!

Kevade juubelisünnipäevad
Austades tööd, mida südamega
teinud olete,
lugu pidades pühendusest Kunda
kultuurielule,
siirates soovides õnnitleme Teid:

Mae Tammis
Natalie Neigla
Taima Kivila
Õnne, tervist ja rõõmu Teie
päevadesse!
Kunda linna klubi nimel
juhataja Maiu Küngas

Kes teab, kes on kuulnud või näinud midagi, kellel on vihjeid ...
Pargi tn 6 eest ilusa noore puu mahasaagija kohta! Palume teada anda
Kunda linna heakorranõunikule Sirje Liiskmaale (tel: 32 55 967, epost: sirje@kunda.ee). MK

Kullassepatööd:
valmistamine,
parandus,
hooldus,
graveerimine, kuldamine, ketid, sõrmused, kõrvarõngad,
ripatsid ... Võta ühendust ja teeme sulle just sobiva ehte. Oü
Kullatibu; www.kullatibu.ee; info@kullatibu.ee;
Ivar Sipria +37255677790

Ostan küttepuude saagimis- ja
lõhkumisteenust halumasinaga. Hind
kokkuleppel. Tel 562 88 555.
Müüa küttepuid 2m3 konteinerites ja
40l võrkkottides.Tel 562 88 555.

Lahemaa säästva loodusturismi
koostöövõrgustiku ehedad peretalud
ootavad kauni looduse tärkamise
ajal laupäeval, 14. mail peresid,
koostööpartnereid ja teisi huvilisi
meie taludesse AVATUD USTE
PÄEVALE. Ootame külalisi 10.0016.00. Uudistada saab seekord meie
alljärgnevates taludes:
* Iisaka lambakasvatus- ja
käsitöötalu: lambakasvatus, käsitöö,
talu külastused
*
Jaanioja
käsitöötalu:
loovuslaagrid, üritused, käsitööpood
*
Käsmu
meremuuseum:
meremuuseum, viikinglaev, üritused
* Sireli puhketalu: puhkemajad
* Linnumäe loodustalu, Õnnela
külalistemaja: üritused, toitlustamine,
kanuu- jm loodusmatkad
* Madi puhketalu: majutus,
toitlustamine, üritused.
* Kuusiku loodustalu: kodumajutus,
kohalik toit, loodusprogrammid
*
Toomarahva
turismitalu:
majutus, kohalik toit, jalgrattarent

Mälestame kauaaegset
majanaabrit

Eerik Merilood
Avaldame südamlikku
kaastunnet
Urmasele perega, Maidule ja
Rünnole isa ja vanaisa surma
puhul.

Südamlik kaastunne omastele

SIIM TÜRKELI
surma puhul

Kuldne päike loojus,
Ööpimedus jäi
Unehõlma isa vajus,
Mälestused helged jäid ...
Südamlik kaastunne Erja, Sigrid,
Jüri, kalli isa, vanaisa ja äia

SIIM TÜRKELI
surma puhul

KÜ Kalda 14

Tammiku põik 2 elanikud

KÜ Kasemäe 17 elanikud

* Paunapõllu ratsatalu: ratsutamineratsalaagrid, majutus, üritused
* Arma ratsatalu: puhkemaja,
ratsutamisteenused-algõpe, kohalik
toit
* Karepa ürdiaed ja kunstigalerii:
ekskursioonid, koolitused, ökotooted
* Toolse jaanalind: jaanalinnud,
miniloomaaed, talutoit.
Madi talus 14. mail ka rohevahetus
ja taimede müük, Kuusiku loodustalus
algusega 11.00 “Koduleiva tortide,
võiete ja suupistete päev” (palume
eelregistreerida).
Täiendav
üldinformatsioon
sirje@datanet.ee või tel 51 53 573,
meie
talude
kohta
täiendav
informatsioon
meie
võrgustiku
kodulehelt www.ehedad.ee (sealt saab
ka kõigi meie talude kodulehtedele).
Kohtumiseni
Lahemaal!

kevadiselt

kaunil
Ehedad

Jääb sõnadest väheks, et tänada Teid
on sõnad vaid südamekaja.
Seepärast Te kuulake südameid
ja sõnu ei olegi vaja!
Täname Kunda Nordic Tsement, Kunda Tervise ja Hooldekeskus,
Päästeameti Häirekeskuse dispetšerid, Kunda Päästekomando,
kiirabi ja Üllar Anga igakülgse osutatud abi eest
SIIM TÜRKELi
viimsele teekonnale saatmisel.
Omaksed
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Nagu me juba teame, aega ei ole
võimalik kokku hoida ega laenata ning
aja varumise puhul on tegemist lihtsalt
selle planeerimisega. Aja müümine
on enamasti teenistus, mille eest palka
makstakse või kuidagi teisiti tasustatakse.
Müügiga seostub alati kaup, mil antud
kontekstis saab aega tinglikult kauba
käitlemisena käsitleda. Samas, kui palka
makstakse ka niisama “tuulde lastud”
aja eest, peab olema selleks mingi hea
põhjus, näiteks varasemal perioodil
sooritatud teostuse või mingil muul
viisil õigesti või kasulikult rakendatud
aja näol. Eriti kõrgelt saab sel puhul
hinnata igasugust liiki vastutust, mis
kestab samuti ajas ning usaldatud
näiteks kogemuse, varutud teadmiste ja
omandatud hariduse eest.
Tihti kasutatakse mõistet “õige aeg”,
mis esmalt seostub täpse kellaajaga.
Tegelikult olekski parem, kui kellale
viitava täpsuse puhul jäädaks “kellaaja”
juurde, sest päriselt on “õige aeg”
ikkagi see aeg, mis on meile antud
– aeg millal me olemas oleme. Vale
aeg, nagu ka vale koht, kuuluvad samuti
õige aja juurde. Me ei saa mitte kunagi
aega ette hinnata, saame seda üksnes
väärtustada kui edaspidiseks antud
võimalust. Päriselt saame hinnata ikkagi
vaid olnut, möödunut ja sealjuures ei
ole hindamisobjektiks mitte aeg ise,
vaid ikkagi selle kestel toimunu. Nii
lihtsalt seletubki, et tegelikult jääb aeg
alati õigeks, olgu siis selleks kuskilt
naasmine, toimugu parasjagu meelt
ülendav laulupidu või rääkigem kestvast
kooliajast.
Aeg on tõe kriteerium, mis
põhimõtteliselt tähendab aja olulisust
tõe tunnistamisel. Ajale ruumi andes,
teeme ruumi ka tõele, õigetele otsustele,
mis annavad võimaluse edaspidise aja
paremaks kasutamiseks. “Anna aega atra
seada!”, ütleb vanasõna, kus sõna otseses
mõttes viidatakse aja avarusele millegi
planeerimisel. Ka väide “tark ei torma”
sisaldab ajale omistatavat lisamõõdet,
mis annab muu hulgas ka vastavasisulise
hinnangu aja jooksul saavutatud
mahtude suhtes. Millelegi, sealjuures
ka ajale, ruumi teha, tähendab suuresti
targasti tegutsemist. Mida ühtsem on
nende inimeste hulk, kes ühtviisi üheselt
sama asja suhtes mõistavad ajale ruumi
teha, seda absoluutsem võib olla ka
tõestus ehk tõde selle asja üle.
Inimene,
kes
oskab
kõrgesti
väärtustada teiste aega ning valmis
seda ka vääriliselt tasustama, kinnitab
ennekõike talle enesele antud aja
kõrget väärtust. Põhjus seisneb selles,
et väärtusi tajutakse läbi isikliku
prisma – kui mõistad midagi vääriliselt
hinnata, seod sellega ka vastava etaloni.
Kui aga teiste aeg tundub kellelegi
väheväärtuslik või isegi tühine, võib
ta oma aega ise täiesti põhjendamatult
üle tähtsustada ning tal tegelikult
puudub adekvaatne toetuspunkt vaidlusi
välistavaks põhjenduseks selle üle.

MEIE KODU

Ajale ruumi
“Aeg on liikumise arv eelneva ja järgneva järgi.”
(Aristoteles, 384–322 eKr)

keegi julgeb kinnitada, et nii ongi õige?
Ilukirjandust loetakse järjest vähem ja
ainus põhjus ei ole selle populaarsuse
vähenemine kommunikatsioonimahtude
suurenemise
tõttu,
vaid
pigem
ikkagi see, et õppimine on muudetud
kõrgemate tulemuste nimel võidu
jooksmiseks mingis kokku surutud
ajas. Õpitulemust peavad kajatama
kõrged näitajad erinevates edetabelites
ka vähenevate rahaliste vahendite
kiuste. Tempot aina tõstetakse, kuid
sageli unustatakse, et piitsa kõrvale on
alati ka präänik kuulunud ning niigi
heade tulemustega õpilast motiveeriks
kindlasti kooli lahedam mikrokliima
rohkem, kui preemiaks antud kõrgem
hinne.
Kasvavate nõudmiste kõrvale oleks
üsna loomulik pakkuda ka alternatiive
ja lisaväärtusi. Tulevikuplaanide jaoks
tuleb noorusel kindlasti ajale ruumi
anda, sest noorus ei ole korratav ja
kiirustades tehtud otsused võivad
juhtida tupikteele, mis paraku koolile
otseselt korda minema ei pea. Teada
on aga seegi, et revanšivõimalus ei
ole kättesaadav kaugeltki mitte igale
eksinule.
Seepärast tahaks igale ellu astuvale
noorele soovida, et suures plaanis
tema eesmärgid realiseeruksid, ja et
võimalikult rohkem oleks ikkagi neid,
kellel pole vaja kunagi päriselt teada
saada, mida kognitiivne dissonants
tegelikult tähendab.
Paul-Eerik
luuletuses:

Rummo

ütleb

oma

Siin oled kasvanud. Tasasel maal.
Siit on su rahu ja tasakaal.
Munamägi on pilvepiir.
Pilv on madal ja hall nagu hiir.
Maailmapilet su kätte anti.
Maailm on lahti mõndagi kanti.
Nende seenemetsade sekka
ikka tuled kui musulman Mekka.
Siin oled kasvanud. Tasasel maal.
Siit on su rahu ja tasakaal.

Hetk Padise kloostris.
Foto autor Väino Randver
Inimese suutmine on enamasti suhteline
ning selle kõrvutamine kellegi teise
sooritusega mingi ajaühiku jooksul,
ei tarvitse paremust tõestada. Üksnes
sammu pikkus ei anna ju kunagi kellelegi
edumaad, sest on olemas veel hulgaliselt
kõikvõimalikke kõrvaltegureid, mis
vahemaa võtmist või edasi jõudmist
mõjutavad. Seepärast austagem alati

AS Kunda Nordic Tsement pakub tööd

LAADURIJUHILE mäeosakonnas
Peamiseks tööülesandeks on materjalide laadimine ja laaduri
hooldus. Tööpiirkond on Andja paekivikarjääri purustussõlm.
Tööle asumise aeg 1-e kuu jooksul.
Ootame sind kandideerima, kui sul on laadurijuhi tunnistus ja
2-3aastane töökogemus laadurijuhina ning oskad eesti ja vene
keelt kesktasemel. Sinu töö eeldab tehnilist võimekust, täpsust,
õppimisvõimet ja koostöövalmidust, samuti valmisolekut
vahetustega tööks.
Lisainfo: 3229932, personalijuht
Konkursist osavõtuks palun saada CV Kunda Nordic Tsement
personaliteenistusse aadressil Jaama 2, Kunda või e-posti
aadressil personal@knc.ee hiljemalt 29. aprilliks 2011.

teiste aega, sest nende minutid võivad
isegi väga hinnalised olla.
Miks anda ajale ruumi? Paljudele
seostub aeg eelkõige rahaga, mil
maailmavaate pragmaatiline rakurss
keskendub materiaalsete vahendite
hankimisele ja piirdub põhiliselt maise
vara kogumisega. Nendele inimestele
osutuvad tihti tühiseks mitmed teised

väärtused, mida saab kaudselt ka rahasse
ümber rehkendada, kuid varandusena
siiski sootuks midagi muud tähendavad.
Isikud, kes niinimetatud teisi väärtusi
rohkem hindavad, võib öelda, et omavad
lausa teistsugust ajataju, kuna minuteid
pole ju sentideks konverteeritud.
Missugust ajale ruumi andmist
toetab aga tänane haridussüsteem ja kas

Ajale ruumi anda tähendab kindlasti
ka tasakaalukat targu talitamist. Meil
on seda alati kõrgelt hinnatud ja kas
ülemaailmse
tormamisega
kaasa
minemisel peame sellest niisama lihtsalt
loobuma? Tänapäeva järjest uuenevas
maailmas peaks ikkagi nii talitama,
et positiivsed etnilised omadused
alles jääksid. Ajale arutlust andes ja
sedaviisi edasi liikudes, saame aeg-ajalt
tagasivaatavalt oma elust “paraadi” teha
ja möödunust ka rõõmu tunda.
Andkem siis ikka ajale ruumi ja
mõelgem, et iga õnnestumine vajab
sellele kuuluvat aega üleni ja täieliselt,
sest kumb on parem, kas “peaaegu”,
või “pea aegu”, mis sõna otseses mõttes
tähendab just seda aega, “millal pea …”
Väino Randver
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Kunda Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI DIREKTORI

Kelle tööülesannete hulka kuulub sotsiaalvaldkonna ja -abi
korraldamine linnas.
Nõuded kandidaadile:
•
Erialane kõrgem haridus;
•
sotsiaalvaldkonna tundmine;
•
eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus
suhtlustasandil;
•
arvuti kasutamise oskus;
•
pingetaluvus, kohusetunne, hea suhtlemisoskus;
•
teadmised avaliku halduse ja teenistuse süsteemist.
Pakume:
•
huvitavat ja mitmekülgset tööd;
•
erialast täiendkoolitust;
•
avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.
Avaldus ja palgasoov koos CV-ga esitada Kunda
Linnavalitsusse aadressil Kasemäe 19 44107 KUNDA või
linnavalitsus@kunda.ee.
Kandideerimistähtaeg: 4. mai 2011
Info telefonidel 32 55 961 ja 50 23 253.

vaba ametikoha täitmiseks alates 15. augustist 2011.
Nõuded kandidaadile: vastavus haridusministri 26. augusti 2002. a
määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud
nõuetele.
Pakume:
•
motiveerivat töötasu;
•
erialast täiendkoolitust;
•
meeldivat töökeskkonda;
•
auto kasutamise võimalust;
•
vajadusel elamispinda.
Avaldus koos CV-ga ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiatega, palgasoov ja konkursil osaleja soovil muud
dokumendid (soovituskirjad jms) esitada Kunda Linnavalitsusse
aadressil Kasemäe tn 19 44107 KUNDA.
Kandideerimistähtaeg: 17. mai 2011
Täiendav informatsioon
telefonil 32 55 960 ja
50 23 253 või
meilitsi linnavalitsus@kunda.ee

