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JÕULUPÜHADE EEL

Merepäeva meenutades ja kokakunstile mõeldes
Sel suvel toimunud Kunda linna merepäeval leidis kolmandat korda aset räimeküpsetamiskonkurss
– traditsioon, mis sai alguse 2008. aasta Sõbralaadal. Oma retsepti – küpsetatud räimefileed
sulajuustu, ürtide, pruunistatud fenkoli ning avokaadosalsaga oli osalejatele
seekord
õpetamas Rucola restorani peakokk Meelis Jääger (vt fotot lk
2). Konkursil saavutas I koha Kunda linnaraamatukogu
võistkond.
Juba suvel leppisime kokku, et teeme lehe tarbeks ka
pikema loo, kuidas peakokk esimest korda Kundasse
sattus ning siin aja hetkeks maha võttis. Aega
nappis nii suvel kui sügisel, nii et lõpuks ilmub
jõululugu (vt ka Meie Kodu 2010 a augustikuu
lehenumbrit lk 5). Küsis MK toimetaja Ebe
Pilt.
E: Räägime Teie teekonnast kokakunsti
juurde. Millal tekkis tahe v teadmine, et
Teist saab kokk?
Meelis Jääger (MJ): Teekond kokakunsti
juurde läks väga käänuliselt. Põlva põhikoolis
õppides olin tüüpiline nooruk, kel polnud küll
eriti aega tuleviku peale mõelda, tähtsamad olid
hetkeemotsioonid ja -tegevused. Õppeedukus
oli mul küll rahuldav, kuid sisimas tundsin, et
keskkooli ei soovi ma edasi minna. Nii otsustasin
õe Ave Jäägeri eeskujul astuda Tartu kutsekooli nr 17
(praegusesse Tartu kutsehariduskeskusesse) kokandust
õppima.
E: Kuidas Teist peakokk sai?
MJ: Tänapäeval on päris raske peakokaks saada, eriti kui ideed ei
ühildu restorani omaniku omadega. Eeltöö on suur – tuleb tundma õppida
eestlaste toiduharjumusi ning olla kursis, mis igapäevaselt teistes restoranides toimub. Mõned
aastad tagasi pakuti mulle peakoka kohta, aga siis ei olnud ma selleks veel valmis – tundsin, et
midagi on nagu puudu … Lähtusin sisetundest, mis ütles, millal on õige aeg tegutseda
ja ennast tõestada.
E: Kas Teil on professionaalses mõttes ka kindlaid eeskujusid?
MJ: Kokakarjääri alguses ei olnud konkreetset eeskuju, teadsin, et pean
õppima väga palju väga nigelates tingimustes ja mõnes mõttes saasta
tegema, mis mulle üldse ei meeldinud. Aga tänu sellele arvan, et
nüüd suudan ka kõige raskemates situatsioonides külma närvi
säilitada … Kokakunst on väga keeruline ala, ning sellise ameti
peale igaüks ei sobi, eriti veel siis, kui tegemist on suurema
restoraniga, mis on ka populaarne. Peas keerlevad igasugused
mõtted, mida tahaks katsetada ja proovida ning selleks
oleks vaja väljapoole Eestit tipptegijate juurde õppima
minna. Sümpatiseerinud on gurmeekokad Hispaaniast ja
Itaaliast, kuhu on lähiaastatel plaan ka minna.
E: Milline on Teie jaoks 21. sajandi kokakunst,
kas rahvuslik-lokaalne või pigem globaalne
kultuurinähtus?
MJ: Iga riik asub omas kindlas nn ilmavööndis, mis
määrab suuresti ära ka selle paikkonna võimalikud
toidutoorained ja –traditsioonid. Samas aga on
kokakunst niivõrd laiahaardeline ala, mis ületab
pidevalt riigi- ja rahvustega seotud piire. Tooraine
kättesaadavus on praegusel ajal ka enam-vähem
normaalne ja saab erinevate rahvuste kööke pakkuda.
Muidugi tuleb seda kaine mõistusega võtta, mingeid
ulmelisi roogasid pole mõtet pakkuda. Näiteks nn
ekstreemset Tai kööki (mõtlen just ussiliha, putukaid ja
muid neljajalgseid) Eestisse vist tuua ei tasu. Erinevad
rahvusköögid tuleb sobitada vastavalt konkreetse rahvuse
maitse-eelistustele, muidu lihtsalt ei tasu see värk ära. Õnneks
on inimesed hakanud üsna palju reisima ja teiste kultuuride
kööke avastama – koos silmaringiga areneb ka maitsemeel. Seega
saavad Eesti restoranid üha mitmekesisemat toitu pakkuda. Peakokad
lähtuvad ikka klientuurist, sellest, mida on harjutud sööma ja milliseid
toiduaineid võetakse hästi vastu. Mina soovitan kõigil võimalusel erinevaid
kultuure nautida ja katsetada, et mitte jääda ühekülgseks. Selline asi aitab kaasa
meie toitumisele ja toidukultuuri üldisele avardumisele – globaliseerimisele.
E: Kui oluliseks Te toidu tervislikkust peate?
MJ: Iga inimene peab sööma, kvaliteetne toit on jõuallikas, mis hoiab meid elus ning
sellepärast on heal ja värskel toidul väga suur – nn maagiline jõud. Oleme täpselt sellised, mida
sööme. Kiirelt valmistatud ja sissepugitud toit ei anna küll mingisugust emotsiooni, ainult tunde, et

kõht on täis (kui sedagi). Värske toit on võib-olla kallim, aga ma jumaldan seda.
Praeguses toidumaailmas mõeldakse igasuguseid asju välja, nagu näiteks pakisuppe,
pulberkartuliputrusid, kreeme, idiootseid keekse (mille säilivusaeg on 2 aastat) jne. Olen väheke
vanakooli inimene ja ei taha seda omaks võtta. Sellepärast üritangi pakkuda võimalikult
värsket toitu. Milleks süüa säilitusaineid ja maitsetugevdajaid? Mina sellest aru ei saa.
Need teevad ju haigeks. Kui sööd ehtsatest kartulitest tehtud normaalset putru, siis on
enesetunne kindlasti parem kui mingist pulbrist segatud pudruollust süües. Võibolla on inimesed lihtsalt laisaks läinud ja ei viitsi ise süüa teha. Aga kui ei viitsi,
siis ei ole ka mingisugust tulemust või elamust!
E: Kas tunnistate ka selliseid nähtusi, nagu toiduteraapia või -maagia,
psühhoaktiivseid toite – tujutoite, afrodisiakumeid jne?
MJ: Tujutoidud on muidugi olemas. Kui mul endalgi on halb, siis aitab
näiteks šokolaad. Lisaks aitab paha tuju vastu hea teenindus ja maitsev
toit restoranis. Tegelikult loob meeleolu kogu protsess – lemmikroa
valimisest, teadmisest, et toit valmistatakse kvaliteetsest ja värskest
toorainest, kuni serveerimise ja maitseelamuseni välja. Kõik peab hästi
olema. Halvasti maitsev toit on tujurikkuja.
Psühhoaktiivsed toidud, sh afrodisiakumid, kuuluvad kõrgema
kokakunsti valdkonda. Taoliste toitudega tegelevatel peakokkadel on
tavaliselt abiliseks keemik, kest sobitab kokku erinevaid toiduaineid
ning võrdleb nende mõju. Molekulaargastronoomia on mõnes mõttes nagu
nõiakunst või alkeemia. Taolise asjaga tegeleb näiteks hispaanlane Adrian
Ferran El Bull-i restoranist Barcelonas või inglane Heston Blumenthal, The
Fat Duck-i omanik ja peakokk.
E: Tean, et olete ka ekstreemspordiga tegelenud. Kui suur riskija Te köögis
olete?
MJ: Köögis juhtub vahvaid asju. Aga kui midagi väga nihu läheb, siis võib lõpuks
hoopis uus suurepärane kooslus sündida. Mulle meeldib katsetada ja uute ideedega mängida.
E: Mis Teid inspireerib?
MJ: Lahe inspiratsioonipaik on turg, kuigi Tallinna turul on huvitav
ainult suvel. Itaalia turg on peakokale aga tõeline õnnistus
– mereande ja värsket kraami on külluses. Reisimine
ja erinevate köökide proovimine inspireerib alati.
Viimati käisingi Itaalias. Kui juhe täitsa
kokku jookseb, siis on hea ka teistes
restoranides käia, tarnijatega rääkida
jne. Hiljuti avastasin näiteks laost
lootose juure – põnev toiduaine,
mida saab kasutada nii soolastes
kui ka magusates roogades.
E:
Milliseks
peate
peakoka
missiooni
nn
kiirtoidukultuuri
tingimusis?
MJ:
Kiirtoidukultuuri või keskkonna
olemasolu
oleneb
tegelikult
konkreetsest paigast,
kus elame. Usun, et
maal tehakse siiani
ise kartulist, kapsast
ja porgandist süüa. Ja
samas on võimalik ka
suurlinnas valmistada
nn gurmaani burgerit,
milles on ainult värsket
(st külmutamata) toorainet
kasutatud. Päris klassikalist
kiirtoitu ma kindlasti ei
poolda. Lisaks tunnen ma
siiralt kaasa inimestele, kes
taolist toitu nendes pisikestes ja
kitsastes putkades 24 h valmistama
peavad. See on tõeline õudus.
E: Olete Itaalia ja vahemerestiilis
restorani peakokk. Rääkige pisut Rucolast
ja Teie restoranifilosoofiast. Kuidas tajute
eesti ja itaalia elu- ning mõtteviisi vahet köögis (kas
on nii, et eestlased söövad selleks, et (vt edasi lk 2)
Ülemisel fotol mangosorbett, alumisel tuunikalatartar – roogade ja fotode autor Meelis Jääger
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RAHULIKKE JÕULUPÜHI
ja HEAD UUT AASTAT!
Soovivad Kunda linnavolikogu ja linnavalitsus

Fotol Meelis Jääger tegemas sarvi räimeküpsetamiskonkursil I koha võitnud võistkonna
esindajale Evelinile :) MK

tööd teha, itaallased aga töötavad selleks, et
hästi süüa)?
MJ: (Naerab) Itaallased söövad kindlasti
hästi … Eestis aga on väga keeruline ühele
piirkonnale keskenduda, sest väga spetsiifilised
maitsed ei pruugi siin klientidele sobida.
Püüame oma restoranis kliente harjutada
värskete ürtidega ja muu itaaliapärasega, nii
et lisaks pastadele ja pitsadele pakume ka
näiteks kartuleid itaaliapäraselt (oliiviõli, küüslaugu, rosmariini ja oreganoga) … Rucola on
pererestoran, kus pakume võimalikult värsket
ja rikkalikku toitu. Kõik peab olema hästi
maitsev, et kliendid tuleksid tagasi. Meie jaoks
on oluline püsiklient, mitte ühepäevaturist,
kes siia võib-olla kunagi enam tagasi ei satu.
Seetõttu on meil hästi paindlik hinnapoliitika
ja kõige olulisem on, et kvaliteeti ei tohi alla
lasta – pisidetailideni välja. Püüame kõik
maitsed võimalikult ehedatena hoida, mis võib
aga tähendada, et peame näiteks tomateid ja
maasikaid tavahinnast mitmeid kordi kallimalt
ostma. Aga me teeme seda, sest maitse on oluline.
E: Kas gurmee on Teie elustiil?
MJ: Üks minu unistustest on küll kunagi
gurmeerestorani avamine. Aga see ei tohiks
olla ülepingutatult elitaarne, vaid peaks olema
lihtne, sõbralik ja kodune koht, kus pakutakse
hoolikalt valmistatud ja hästi viimistletud toitu.
Tegelikult on võimalik gurmeed pakkuda ka
tavalises kohvikus. Oluline on hea meeskond …
Praegu meeldib mulle sõpradele gurmeeroogi
valmistada. Roogade maitse peab perfektne
olema. Sellega kaasneb alati mõnus jutuajamine
ja hea tuju.
E: Kuidas end maitsetrendidega kursis
hoiate?
MJ: Reisides ja ajakirju, raamatuid ja
Internetti lugedes. Loen näiteks El Bulli ja The
Fat Dack-i artikleid ja raamatuid. Samuti püüan
jälgida, mis eesti restoranimaastikul toimub.
E:
Olete
ka
fotograaf
(vt
ka
Meelise
fotogaleriid
veebis:
http:
//www.meelisjaager.net/). Kas tegelete ka
toidufotograafiaga? Kui oluline on toidu
visuaalne stiil?
MJ: Toidu välimus on mu jaoks väga oluline.
Iga uue menüü pildistan alati üles. See on töö
jaoks ka praktiline, sest need pildid jäävad me
restorani kokkadele ka spikriks. Vahel võin
kodus mõne roa ülesvõttele 4–5 tundi kulutada,
et lõpuks perfektne klõps teha. Pildile peab
jääma roast nn vau-efekt.
E: Mis on Teie lemmiktoit?
MJ: Hetkel on mu lemmikuks mangosorbett.
See on suus sulav tõeliselt hea tuju tekitaja.

Üldse armastangi erinevaid puuviljalisi
sorbette … Aga muidu oleneb lemmik tujust
ja päevast. Vahel meeldib hommikul muna ja
peekonit süüa, aga vahel ei taha ma sellele isegi
mõelda. Suvel olin suur tsukiini fänn. Nii et igal
aastaajal võib olla erinev lemmik. Tegelikult on
mitmekesisus ka väga oluline.
E: Kas toiduga on võimalik sügismasenduse
v kaamose vastu võidelda?
MJ: Kindlasti on, aga eks see on iga inimese
puhul erinev. Minus eneses sügis masendust ei
tekita, kuigi suvi ja soojus meeldivad mulle ka.
E: Kui Teil palutaks teha elujõudu,
soojust, kirge ja rõõmu loov jõuluõhtusöök,
siis mida valmistaksite?
MJ: Pidin just TV3-e saate “Õhtusöök
viiele” jaoks valmistama jõuluroa (Meelise
jõulu-õhtusööki on võimalik näha TV3-s
30. detsembri õhtul. MK), milles ma sülti
ja hapukapsaid ning verivorsti küll väldin.
Valmistasin tuunikala-tartari, sealiharulaadi
köögiviljadega ning mangosorbetti. Taoline
õhtusöök võiks ühendada eneses nii traditsioone
kui ka midagi uut. Oluline on, et oleks huvitav
ja rikkalik, nii et söök aitaks meil ka terve ja
tugevana püsida. Vahel võiks ka teha temaatilisi
jõuluõhtusööke (itaalia v ameerika jne stiilis).
E: Kuidas Te ise armastate jõulupühi
veeta? Kas saate enesele jõulupuhkust
lubada? Kuidas Te üldse puhkate ja end
laete?
MJ: Jõulude ajal päris puhata ei ole
võimalik, sest see on vist restorani jaoks üldse
intensiivseim periood aastast. Jõulupuhkuseks
jääb maksimaalselt üks päev. Inimesed
armastavad pühade ajal väljas süüa. Lisaks
tuleb erimenüüsid luua ja pidevalt restoranis
kohal olla, et kõik hästi oleks ja sujuks …
Puhkan tavaliselt nii, et lähen paariks päevaks
loodusesse. Talvel armastan lund – käin
lumelauaga sõitmas. Paar päeva tagasigi käisin
Valgehobusemäel sõitmas. Metsas ja looduses
taastun hästi. Siis piisab paarist päevast, et
jaksaksin jälle.
E: Lugemisaasta raames pärin igalt
intervjueeritavalt, mida Te viimati lugesite v
milline oli viimane eredaim lugemiselamus?
MJ:
Peamiselt
loen
erialakirjandust
– kokakunsti- ja fotograafiaraamatuid. Hiljuti
aga lugesin Anthony Bourdaini “Avameelselt
köögist”. S.o lugu New Yorki köökidest,
samuti koka eraelust (või õigemini selle
puudumisest) – mis kõik on minu eluga väga
sarnane. Lugemise asemel eelistan tavaliselt
oma sõpradega mõnusasti aega veeta. Seltskond
on tähtis :)

HÄID MAITSEELAMUSI ja
TOREDAID JÕULE!

Tarkus kuulub minevikule,
tegevus olevikule ning rõõm tulevikule (Hiina vanasõna)
Sa süüta oma käega kuusel küünlad
ning usu homsesse - kõik päevad õnne täis.
Hetk minevikust proovi kinni püüda,
Kell tasa tornist kesköötundi teatab,
mis Sulle õnne tõi või kaunis näis.
mustmiljon tähte siis särama lööb.
Sa seisata - aeg korraks peata
ja tunne südames, et käes on jõuluöö.

Ja salasoovid sosista Sa tuulde
ning otsi üles oma hoburaud,
üks suudlus kingi salaja Sa suule
ja sule jõuluuneks oma silmalaud.

MTÜ Kunda Elulõng soovib rahulikke jõulupühi,
toredat aastavahetust ja edukat uut aastat!

Rahulikke jõule ja
meeldivat uut aastat!
Soovib Kunda Päästekomando
!

Kunda noortemaja soovib
oma suurtele ja väikestele
sõpradele mõnusat
jõuluaega ning rõõmsat
meelt uuel aastal!
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Aasta 2010 Kundas
Sarnaselt praegusele advendiajale võib
ootuseajaks nimetada ka peagi mööduvat
2010. aastat. Ei saanud igast heast mõttest
innustununa pea ees toimetustesse
sukelduda, vaid tuli hoolega kalkuleerida,
milleks ja kui palju raha kulutada saab.
Tuli seista ka valikute ees, kas säilitada
,hambad risti, olemasolevat või tõmmata
kulutusi veidi koomale. Kuivõrd kohalik
omavalitsus sõltub oma piirkonna
maksumaksja rahakoti paksusest, siis
ootasime sedagi, et selguks planeeritava
ning reaalsuse suhe. Ootasime olukorra
stabiliseerumist, ning mis seal salata – ka
paranemist.
Kaaludes linna rahalisi võimalusi
ning nõudes lisa ka erinevatest
programmidest, on selgi aastal ellu viidud
omi plaane. Suurimaks ettevõtmiseks
on klubi renoveerimine, mis jõulude
eel on jõudnud lõpusirgele. Eks sellised
suuri finantse nõudvad ettevõtmised
paistavadki ju kõige rohkem silma, kuid
samas ei saa alahinnata tööd inimestega,
tööd sotsiaalsfääris, mis on meie majas
igapäevased ning katkematud.
Rõõmu valmistavad linnaasutused,
kes igal aastal linnaelu oma ürituste
või üllitistega elavdavad, ning sageli
ka väljaspool tähelepanu pälvivad.
Järjekorras juba .... merepäev tõi
Kunda randa kokku nii kohalikke kui
ka võõraid väisajaid. Saksofonistide
suvekooli
muusikud
rõõmustasid
meid aga oma kontsertidega üle kogu
maakonna.
Sügisest
koolivaheaega
alustati juba mitmendat korda Väikese
Lava Festivaliga. Eriti värskelt on meeles
kooli aastapäevapidustused, mille puhul
anti välja kooli almanahhi teine osa. On
hea, et meie linna argipäeva ilmestavad
tähtsündmused.
Häid
mõtteid
ning
toredaid
algatusi oli teisigi. Aktiivsete inimeste

eestvedamisel toimusid Adolf Noormetsa
mälestusvõistlused, kus kohalikud mehed
said jõudu katsuda Gerd Kanteriga ning
väiksemad spordipoisid autogrammi ja ehk
mõne küsimusegi esitada. Suure sportlase
käejälg jäädvustati tsemendimuuseumi
tarvis. Tähistati doktor Panovi 100.
sünniaastapäeva, mis tõi kokku kohalikud
arstid ning tema lähedased.
On hea, kui noored tulevad kokku
ning leiavad võimalusi ja vahendeid
oma ideede elluviimiseks. Nii sai vanast
leivatehasest ekstreempark, mis lubab
koguneda nii kohalikel kui ka kaugemalt
tulijatel. Korraldatakse võistlusi ning
võisteldakse ise. Milline suurepärane
alternatiiv niisama olemisele!
Huvitav
oli
lugeda
raamatut
tsemenditootmise ajaloost, mis avaldati
tehase
juubeliga
seoses.
Kohalik
elanikkond, kes siin pikemalt paikne
olnud, kaevab ilmselt sahtlipõhjast
või raamaturiiulist ikka neid erinevate
valitsuste ning riigikordade ajal välja
antud
tsemenditehase
hetkeseisu
ülevaateid välja – inimesed on seal kõik
omad. Loeks just kui lühikest Kunda linna
ajalugu.
Lugemisaastal ei saa ehk ümber
sellestki, et Kunda linna koduleht on
loetav kolmes – eesti, vene ja inglise
– keeles.
Lõppevale aastale tagasi vaadates
võib küll tõdeda, et hoolimata õhemast
rahakotist on nii mõnedki head mõtted
teoks saanud, ning – mis peamine
– linnakodanikud ei ole väsinud oma
suurepäraste ideede elluviimisest. Soovin
Kunda linnale ka järgmiseks aastaks sama
ettevõtlikke elanikke ning kohalikele
ettevõtetele head majandusaastat, siis
läheb ka meie linna inimestel hästi!
Allar Aron
Linnapea

Head kodulinlased

On olnud paremaid aegu. Kuid
on olnud ka halvemaid. Praegusel
ülemaailmselt keerulisel ajal tuleb aga
hinnata iga väikestki edasiminekut ja
saavutust, osata rõõmustada ka pealtnäha
tühiste asjade üle ning väärtustada ja
hoida seda, mis meil on, ning neid, kes on
meie kõrval.
Selles valguses on edasiminek ka
Kunda klubi remondi lõpetamine, endiselt
tööstuse suur osakaal ning ka see, et
Kunda basseini sai lõpuks ometi vesi.
Esmapilgul ehk väikesed asjad, kuid
suures pildis ääretult olulised. Tööstuse
olemasolu tagab piirkonna aktiivsuse
ja tegevusliku järjepidevuse, ujula
taasavamisega kaasnevad võimalused
loovad pinnase tervislikuks ajaviiteks,
sõpradega koosolemiseks ning arvestades
drastilisi uppumissurmade numbreid sel
suvel, ka elementaarse ujumisoskuse
õpetamiseks.

Kunda klubi seob aga inimesi ja
loob kohaliku uhkustunde oma inimeste
tegutsemise ja eeskujuks olemise näol.
Seal tegutsevad seltsid oma eripäraste
tegemiste ja ettevõtmistega tugevdavad
liikmetevahelisi sidemeid, aga loovad ka
põlvkondadevahelist järjepidevust ning
rikastavad meie kõikide kultuuri ja elu.
Seda enam, et tegemist on ka erinevatel
rahvustel baseeruvate ühingutega, mis
omakorda meie kultuurilist mitmekesisust
toetavad ning rahvuslikku tolerantsust
loovad.
Soovin teile kõikidele ka väikestes
asjades suurte edusammude nägemist,
oma kõrvalolijate märkamist ning
kaasvõitlejate tunnustamist.
Lumerohkeid ning rõõmuküllaseid
jõule soovides
Teie maavanem
Einar Vallbaum
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Volikoguesimehega
vanast ja uuest aastast
E: Praegune volikogu on täpselt
aasta tööd teinud. Kuidas Te seda
tööaastat hindate?
Arvo Vainlo (AV): Aasta on
olnud töine ja üllatavalt hea, eriti kui
arvestada, et volikogus on üheksa
täiesti uut liiget, kes kunagi enne
pole volikogus olnud. Aga värske
veri on volikogule kindlasti kasuks
tulnud. Samuti on komisjonid ilusti
tööle läinud, kuigi õppida on veel
palju, sest arenguks on ruumi küll.
Revisjonikomisjon on pisut kehvemas
seisus olnud, kuna komisjoniesimees
läks ära. Minu nägemus on alati see
olnud, et põhitöö või sisuline töö käibki
komisjonides, volikogus vormistatakse
lõppotsused.
Mulle
meeldib
väga,
et
volikoguliikmed on võtnud tublisti ja
aktiivselt osa koolitustest, mida aasta
jooksul on korraldatud.
Lisaks teeb head meelt see, et
volikogu koosseis on aasta lõpuks nii
paika saanud, et meeskonda kuuluvad
need, kes tõesti tahavad tööd teha.
E: Kas aasta jooksul on
tekkinud
nn
eesmärgipärane
meeskonnatunnetus
või
tuleb
igapäevaselt
siiski
poliitiliste
erimeelsustega tegeleda?
AV: Meeskond toimib küll.
See on ilmselt Kunda kui väikese
linna eelis, et poliitilisi mänge siin
valimiste vaheaegadel eriti ei mängita.
Tööõhkkond on suhteliselt rahulik.
Mulle paistab, et siin saavad erinevate
erakondade liikmed üsna hästi aru, et
väikelinnas on linna huvid olulisemad
kui erakondade omad. Aga riigikogu
valimised on ju tulemas ja eks need
mõjutavad ka kohaliku omavalitsuse
tööd.
Erakonnad
aktiveeruvad
kindlasti.
E: Millised on Teie jaoks 2010.
aasta olulisimad arengud Kunda
linnas?
AV: Isiklikult tunnen ja näen – seda
mitte ainult linna, vaid ka ettevõtte
seisukohast, kus mu põhitöökoht on
−, et üldine olukord on aasta jooksul
parenenud. Pessimism ei vii kuhugi,
kuigi samas, kui vaadata kohalike
omavalitsuste hetkesituatsiooni meie
riigis, siis kohustusi ja tegemisi tuleb
kogu aeg juurde, aga vahendeid ei
lisandu kuskilt. Linn peab järgmisel
aastal saama hakkama u 3,5 miljoni
euroga. Tegelikult on see armetu
summa. Vahendeid napib ka linna
otseste kohuste – hariduse, sotsiaaltöö
jmt-se
täitmiseks.
Loomulikult
võiksime mõelda, et kultuur, sport
ja muu taoline ei kuulu linna otseste
kohustuste valdkonda. Aga see ei ole
lahendus. Nii sureks linn varsti välja
…
E:
Milline
on
Teie
tulevikunägemus volikogu tööst ning

linna arengust tervikuna?
AV: Leian, et Kunda-suurusel linnal
peaks tulevikus siiski olema palgaline
volikoguesimehe ametikoht, kes oleks
iga päev majas, aitaks eelnõusid
koostada, aga samas ka meeskonda
koos hoida ning motiveerida, samuti
vajadusel pingeid maandada jne.
Linna juhtimist ja majandamist aitaks
see edasi viia ning tõstaks kindlasti
oluliselt ka linnavalitsuse ja -volikogu
kui meeskonna võimekust. Põhitöö
kõrvalt sellist tööd lihtsalt ei jõua teha.
Uus aasta algab valimiseelse
perioodiga, mis tähendab, et reaalne
elu saab jälle paika paar-kolm kuud
pärast riigikogu valimisi. Linn peab ise
ja oma vahenditega hakkama saama.
Kui aga pisut kaugemale tulevikku
vaadata, siis ilmselt tuleb kindlasti taas
haldusreformile mõtlema hakata, sest
väikelinna piiratud vahenditega areng
lõpmatuseni ei toimu.
Üldine olukord pareneb. Kunda
linn areneb sisuliselt päris hästi.
Kundast ei saa küll kunagi pelgalt
turismi- või kuurortlinna, aga
siin on traditsioonidega tööstus ja
väga head looduslikud tingimused
elukeskkonnaks.
Seetõttu
tuleb
Kundasse tööstust ka juurde ja see on
inimeste töö- ja elukvaliteedi mõttes
väga oluline.
Kunda keskendub oma inimestele.
See on kõige tähtsam. Kui omadel
on hea, siis on siin hea ka meie linna
sattuvatel külalistel-turistidel.
E: Kas jõulude ajal saate
enesele
ka
puhkust
lubada?
Kuidas armastate veeta jõule ja
aastavahetust?
AV: Puhkus on väga oluline ja
talvepuhkuseks, laadimiseks ja uueks
restardiks võtan kindlasti aega. Kui
vähegi on võimalik, siis sõidame
puhkuse ajaks kuhugi kaugemale
ära, et töömõtted ja –mured võiksid
siia maha jääda, kuigi samas olen
ma vajadusel telefonitsi kätte saadav.
Lisaks püüan puhkuseks valida aja,
mil nii põhitööl kui ka volikogus on
lihtsamad ajad.
Jõulude aeg on ilus rahulik aeg.
Pühad veedame traditsiooniliselt
lähedaste ja perega, kuid uue aasta
võtame vastu seekord Saaremaal
kursusekaaslaste juures. See on meil
ka omamoodi traditsioon, et vanaaastaõhtuid oleme veetnud erinevais
Eestimaa paigus.
E: Mida Kunda linnale ja
elanikele jõuludeks ning uueks
aastaks sooviksite?
AV:
Soovin
rohkem
üksteisemõistmist
ja
tervist,
kannatlikkust ja positiivsust. Kui
tervis on korras, siis saab kõige muuga
hakkama.
Mõtted pani kirja MK toimetaja
Ebe Pilt.

JAANUARI KULTUURIKALENDER
1. jaanuaril kell 00.00 tervitame kõik koos 2011. aastat Kunda keskväljakul ilutulestikuga ja soovime head uut aastat!!!
5.-8. jaanuaril klubis III üleriigiline saksofonistide talvekool. Toimub
ka kontsert Kundas. Jälgige palun teadetetulpadel reklaami!
9. jaanuaril kell 15 Slaavi kultuuriseltsi Berega Uusaastapidu
12. jaanuaril kell 19 Mälumänguklubi
14.-15. jaanuar Eesti Näitejuhtide talvelaager
29. jaanuaril kell 14 Lusikapidu. 2010. aastal sündinud Kunda laste
ja nende vanemate pidulik vastuvõtt

Tehase juubeliaasta lõpetuseks

Tähtsamaid daatumeid 1960–2010
1960 – Tehase direktoriks saab
teistkordselt Nikifor Vavilov. 4. tehase
ehitus saab üleliiduliseks komsomoli
löökehituseks. Kunda linnas kaotatakse
piiritsooni nõuded. Kundas avatakse
Tallinna
ehitustehnikumi
õhtuse
osakonna filiaal.
1961 – 25. veebruaril antakse käiku
uue tehase 1. pöördahi. Alustatakse
tehase spartakiaadide korraldamist.
1962 – 26. juunil võetakse
kasutusele uue tehase 2. pöördahi. 28.
septembril võtab riiklik komisjon vastu
eterniitplaatide tootmise esimese liini.
1963 – Valmib esimene katsepartii
põlevkivituhk-portlandtsementi.
1964 – Valmib 4-korruseline
insenerikorpus.
1965 – 26. juunil süüdatakse tuli
kolmandas pöördahjust. Kolmas vabrik
seisatakse järk-järgult.
1966 – Võetakse kasutusele uus
kaubamärk.
1967 – Vabriku endises kontorihoones avatakse tehase muuseum
Rakvere rajoonidevahelise koduloomuuseumi filiaalina.
1970 – Kunda tsemenditehas saab 100aastaseks, ametlik tähistamine toimub
aga V. I. Lenini 100. sünniaastapäeva
tõttu 1971. aastal. Avatakse tehase
staadion. Rajatakse tolmukaitse park
tehase ja uue elurajooni vahele.
1972 – Ekspluatatsiooni antakse uus,
täielikult mehhaniseeritud savikarjäär.
1973 – Esmakordselt toodetakse
miljon tonni tsementi aastas. Tehase
direktoriks saab Jüri Ivtšenko.
1974 – Valmib neljanda tehase 4.
pöördahi.
1979 – Tehase direktoriks saab Jalmar
Ulanen.
1984 – Tehase direktoris saab Aarne
Rae.
1985 – Alustatakse 120-meetrise
korstna ehitust.
1986 – Tehase direktoriks saab
Hubert Noormets. Tehase direktoriks
saab Enn Raud.
1987 – 24. septembril võtab NL
ministrite nõukogu vastu määruse
rekonstrueerida Kunda tsemenditehas
aastatel 1991–1995.
1989–1991
Eelläbirääkimised
erinevate välisfirmadega uue tsemenditehase ehitamiseks. Moodustatakse
väliskapitaliga aktsiaselts Kunda Nordic
Tsement.
1991
–
29.
aprillil
Teadustootmiskoondis Eesti Tsement
reorgani-seeritakse riigiettevõtteks Eesti
Tsement, mis 10. mail nimetatakse
Kunda Tsemendiks, mille peadirektori
kohusetäitja on Enn Raud.
1992 – RE Kunda Tsement
muudetakse RE Kunda Tehased.
Moodustatakse
riigiaktsiaselts
ehk
RAS Kunda Tehased, kuhu lähevad üle
varad, mis jäid üle ja välja aktsiaseltsist
Kunda Nordic Tsement. Kunda tehase
direktoriks saab Jan Owren.
1993 – 1. aprillil algab Kunda sadama
ehitus. Kundas toodetud tsementi
testitakse Magdeburgis ja Kunda tehas
saab õiguse turustada oma tsementi
Saksamaal ja teistes Euroopa maades.
1994 – Kunda sadama esimese
kaptenina alustab tööd Aadu Nurmsalu.
2. mail võetakse Kunda sadamas vastu
esimene laev klinkri väljaveoks. 2.
septembril avatakse pidulikult Kunda
sadam.
1998 – 11. veebruaril näitab Eesti
Televisioon režissöör Kristjan Svirgsteni
dokumentaalfilmi “Roheline Kunda”
1999 – Kunda Nordic Tsemendi
suurosanikuks saab Saksa kontsern
Heidelberg Cement Group
2004 – AS-i direktoriks saab Tapio
Aura
2008 – 1. juulil alustab Meelis
Einstein AS-i Kunda Nordic Tsement
direktorina.
2009 – Kunda tehases avatakse
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi
osalusel
tahkete
jäätmekütuste
koospõletamise tehnoloogiline liin.
Koostas Tiiu Raju
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Rubriik Kunda kuulsatest maailmamuutjatest
Dr Vassili Panov 100

Aleksei Nikolajevitš Panov 1890

Dr Vassili Panov, Kunda arst 1940-1983
Dr Vassili Panov sündis 2. detsembril
1910. a Peterburis tsaariametniku peres.
1917. aastal põgenes perekond punaste
eest Eestisse. Kodus kõneldi vene keelt,
eesti keele omandas Vassili jooksvalt
naabrilastega mängides. Kuna vanemad
tahtsid anda pojale võimalikult hea hariduse,
pandi ta saksakeelsesse Tallinna Toomkooli.
Peale
Toomkooli
lõpetamist
tuli
1930. a loomuliku jätkuna Tartu ülikooli
arstiteaduskond. 6. kursusel (1937) võttis
Vassili Panov Eesti kodakondsuse ja asus
täitma 11-kuulist sõjaväekohustust.
1940. aasta kevadel kuulutati välja
konkurss Port Kunda tsemenditehase arsti
kohale. Eelduseks oli kolme kohaliku
keele valdamine. Tööd tuli teha nii haiglas,
ambulatooriumis kui ka käia koduvisiitidel

Vassili Panovi suguvõsa. Isapoolne: Panovid (pärit Permist); emapoolne: Petrovid
(pärit Kjahtast). Vassili Panovi isa (1869–1938) – Aleksei Nikolajevitš Panov (16lapselisest perest), kõrge riigiametniku Nikolai Nikolajevitš Panovi poeg. Vassili Panovi
ema (1872–1956) – Ija Nikolajevna Petrova (5-lapselisest perest), kõrge riigiametniku
Nikolai Stepanovitš Petrovi tütar.
Vanemad kohtusid Peterburis. Aleksei tegi Ijale abieluettepaneku 18. septembril
1891. Esialgu oli Ija isa N. S. Petrov vastu (lootuses paremale partiile), kuid leebus
hiljem ja pulmad peeti 28. aprill 1893. Pulmareis toimus Pariisi ajal, mil Seine’i jõel oli
suur uputus. Alates 1917. aastast oli pere elukohaks Eesti.

kuni 20 km kaugusel. V. Panov võitis konkursi,
kuid sai sellel kohal töötada vaid mõne aasta,
sest algas sõda. 1944 võeti V. Panov seoses
totaalmobilisatsiooniga
Saksa
sõjaväkke.
Taganemisel jõuti läbi Eesti ja Läti välja
Preisimaale. 1945 sattus ta Saksamaal ameeriklaste
kätte vangi. Peale sõja lõppu, saanud teada, et pere
on jäänud Eestisse, otsustas ta tagasi pöörduda.
Algas raske tee tagasi koju, kuhu jõuti 1946. aastal
koos paarikümne eesti haavatu ja abilise, velsker
Kaarlõpuga.
Jätkus tavaline töö Kunda ainsa arstina.
Visiite tuli teha nii Toolsele, Karepale, Eismasse,
Vainupeale kui ka Viru-Nigulasse, algul hobuse
või paadi, hiljem mootorratta ja kiirabiautoga.
Varsti suunati Kundasse tööle ka teine arst ja
hambaarst. Dr Vassili Panov määrati Kunda Linna
Haigla peaarstiks.

Ija Nikolajevna Petrova 1901
2010. a augustis peeti Kundas kohalike algatusel V. Panovi mälestuspäev, kus oma arsti
meenutasid südamlikult nii Kunda linnapea, kolleegid kui ka patsiendid ja sõbrad. Üritust
toetasid Kunda linnavalitsus ja tsemenditehas. Toimus konverents ja avati temaatiline näitus,
mida on võimalik näha vana aasta lõpuni raamatukogus ja uuel aastal muuseumis.
Kunda linnalehte valitud fotod ja tekstid on pärit konverentsi tarbeks dr Vassili Panovi poja dr
Aleksei Panovi ja pojatütre Kristina Pai poolt koostatud ettekandest. Toimetas Ebe Pilt

MEIE KODU

november-detsember 2010

5

LÜHIDALT
Kunda linnavolikogu 8. novembril 2010 toimunud istungil
oli päevakorras: Kunda linna 2010. a eelarve muutmine; Kunda
linna 2010. a eelarve täitmine 9 kuu jooksul; Linnavolikogu määruste
muutmine seoses euro kasutusele võtmisega; Kunda linnavolikogu
16. novembri 2009. a otsuse nr 37 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine” muutmine; Hariduskomisjoni tööaruanne; Majanduskomisjoni tööaruanne; Sotsiaalkomisjoni tööaruanne; Kunda linna 2011. a
eelarve koostamine; Informatsioon.
Kunda linnavalitsus pidas istungeid 4., 18. ja 25. novembril
2010. 8. novembril 2010 vabastas volikogu linnavalitsuse liikme
kohustest Veera Zolotarjova seoses tagasiastumisega ning kinnitas
linnavalitsuse uueks liikmeks Peeter Toomi.
Volikogu ja valitsuse istungite materjalid on väljas Kunda
linna veebisaidil: http://www.kunda.ee
Kunda linna sõpruslaeva meeskond käis külas. Kunda linna
sõpruslaeva, EML tuukri- ja toetuslaeva Tasuja meeskond külastas
Kundat 19.-20. novembril 2010. Kavas oli kohtumine linnajuhtidega
ja ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilastega teemal “Meremehe amet
sõjalaevas”. Samuti külastati lasteaeda (kavas olid sportlikud mängud
koos lasteaialastega).
Sõpruslaeva meeskonna ja Kunda linna esinduse vaheline
sõpruskohtumine korvpallis lõppes alles lisaajal tulemusega 63:
61. Äärmiselt tasavägises kohtumises jäi napilt peale Kunda esindus. Poolaeg ja normaalaeg lõppesid viigiga, vastavalt 31:31 ja 55:
55. Kunda võistkonnas mängisid rahandusosakonna juhataja Urmas
Lepik, kultuurikomisjoni liige Arvid Kilm, RSK sPortkunda juhatuse
esimees Kaido Vahesalu, Kunda Ühisgümnaasiumi direktor Olev
Lipp, linnapea Allar Aron ning spordikeskuse nõukogu liikmed
Mehis Täpp ja Mait Hein. Sõpruslaeva Tasuja võistkonnas oli 6
mängijat eesotsas laeva komandöri vanemleitnant Indrek Vinkeliga.
Sõprussuhted Eesti mereväe ja Kunda linna vahel on ametlikult olnud
9 aastat.

Perepilt 1912 (ema süles Vassili)

Ujula hakkas uuesti tööle. Kunda spordikeskuses asuv ujula
avati taas külastajatele 19. novembril. Avatud on ujula esmaspäevast
reedeni kell 07.00-22.00, laupäeval ja pühapäeval kell 11.00-21.00.
Algselt kahekuuliseks planeeritud suvine seisak venis poole pikemaks, kuna garantiikorras tehtavad remonttööd võtsid rohkem aega
ja tööde kvaliteeti hinnati põhjalikult. Suur bassein sai täiesti uue
katte, lastebasseini põhi uuendati. Korduvalt konsulteeriti uue basseinikatte materjali valikul ka ekspertide ja projekteerija esindajatega.
Ujula kohta valmis juulikuus ka eksperthinnang, mille koostas SV
Ehituskonsultatsioonide OÜ. Tööd tehti garantii korras AS Parmeroni
poolt. Ehituse üle tegid järelevalvet nii ehitusfirma kvaliteedijuht kui
ka ujula ehitusaegse järelevalve teostaja Einar Kaldam.
Ujula asub spordikeskuses, mille ajalugu ulatub tagasi 1987. aastasse, mil tsemenditehas alustas linna spordihoone ehitamist. Ehitus
seiskus 1990-ndate aastate alguses. Esmakordselt läks hoone käiku
2002. aastal, kui valmisid suur spordisaal, jõu- ja aeroobikasaal ning
klassiruumid Kunda Ühisgümnaasiumile. Hiljem lisandusid Kunda
linnavalitsuse bürooruumid ja muusikakool. Spordihoonesse on investeeritud kokku enam kui 35 miljonit krooni.
Olete kõik taas ujulasse oodatud!
Saaliorienteerumine. Kunda orienteerumisklubi tutvustas 10.
novembril 2010 kooliõpilastele kehalise kasvatuse tundides saaliorienteerumist. Kuna sügis-talvine ilm on väga heitlik, siis on
leitud uus võimalus orienteerumise harrastamiseks - kasutatakse
spordihalle ja teisi suuri hooneid (Tallinnas on üritused toimunud
näiteks ka kaubanduskeskustes). Rakvere orienteerumisklubi toetusel saame kasutada kaasaegset elektroonilist SI-märkesüsteemi, mis
fikseerib kontrollpunktide läbimise sekundilise täpsusega ning annab
hea võimaluse oma sooritust objektiivselt hinnata. Lisainfo: http:
//www.hot.ee/kundaok. Vello Vasser
03. novembril 2010 toimus Sõmeru vallamajas haridusfoorum,
mille peakorraldajad olid Sõmeru vallavalitsus ja kool, Haljala gümnaasium. Foorumist võtsid osa ka Kunda ühisgümnaasiumi esindajad,
teenindasid Haljala õpilased Evely Pressi juhendamisel.
Suusarajad on taas avatud. Alates 1. detsembrist on Kunda
staadionile ja selle vastas asuvale lagendikule sisse aetud rajad nii
klassikaliseks kui ka vabastiilis suusatamiseks.

Dr Panovi perepilt 1951
1938. aastal abiellus Vassili Panov tuntud arsti Hans
Schotteri tütre Helena Schotteriga. V. Panov on meenutanud:
“Mul oli seljas frakk, mis oli muidugi üüritud ja päev enne
selga proovitud. Olin frakki ka varem kasutanud – Tartus
ülikooli närvikliinikus prof. Puusepa 70. sünnipäeval, kus
lugesin aktusel Vene Üliõpilasseltsi tervituskõnet. Sama
frakiga sõitsin järgmisel päeval Tallinna oma pulma.”
Peres kasvas neli last, kellest kaks on isa jälgedes
omandanud arsti elukutse: Aleksei Panov on eluaegne

silmaarst ja olnud TÜ silmakliiniku ning oftalmoloogia
kateedri juhataja, praegu emeriitdotsent. Tema õde Maria
Volkonskaja on TÜ kliinikumi psühhiaater, arst-õppejõud.
Kasutütar Anna töötas aastaid Kunda haiglas medõena.
Töö ja pere kõrval jagus V. Panovil aega ka musitseerimise,
bridži, malemängu, aiatööde ja maitsva koduveini
valmistamiseks. Muusikaarmastusest tulenevalt osales ta nii
Kunda meeskooris kui meesansamblis ja laulis sageli duetti
kolleeg dr Ella Tammega abikaasa Helene klaverisaatel.

23. novembril 2010 toimus Kunda linna klubis AS-i Kunda
Nordic Tsement infopäev, mille käigus püüti anda vastused järgnevatele küsimustele: Kas ettevõtte tänane toimimine loob kindlustunde
ka homseks? (tegevdirektor Meelis Einstein); Kas müük näitab majanduse elavnemist? (müügidirektor Imre Leetma); Kas sadam kipub
juba väikeseks jääma? (sadama direktor Aleksander Nikolajev); Kas
keskkonnaprobleemid on kõik lahendatud? (keskkonnajuht Kalle
Kikas); Kas töö turvalisusele saavad kaasa aidata ka kliendid ja koostööpartnerid? (haldusdirektor Arvo Vainlo); Kas Kunda linn saab
kaasa aidata ettevõtluse arengule? (Kunda linnapea Allar Aron).
Infopäeval oli võimalus tutvuda näitusega Loodusfoto 2010 parematest töödest.
Uue aasta esimeses Meie Kodu numbris ilmub pikem intervjuu
tsemenditehase tegevdirektori Meelis Einsteiniga.

KUNDA KIRIK TEATAB
24. detsembril 2010 kell 14.00 jõululaupäeva jumalateenistus
25. detsembril 2010 kell 16.00 1. jõulupüha jumalateenistus
31. detsembril 2010 kell 14.00 vana-aastaõhtu jumalateenistus
Teenib diakon Heinar Roosimägi

november-detsember 2010

6

MEIE KODU

PÜHADE EEL – KOLME NAISEGA ELUST JA TÖÖST

ehk Kunda linn tunnustab

Kunda linn esitas vabariigi teenetemärgi
kandidaadiks kolm väärikat daami – Linda Villiku,
Karin Metsa ja Tiiu Kuhlbergi.
Väljavõtted esildistest:

Linda Villiku elutöö ning teened Kunda
linnas ja Lääne-Virumaa piirkonnas on seotud
sotsiaalhoolekande ja tervishoiu arendamisega. Linda
on üle poole sajandi (53 a) selles valdkonnas Kunda
linnas tegev olnud – oma elu, aja, energia ja võimed
sellele tööle pühendanud. Viimased tosin aastat on
tema tegevus olnud otseselt seotud nn kolme sambaga:
1) Kunda linna sotsiaalhoolekande valdkonna
arendamisega Kunda tervise ja hooldekeskuse
juhina; 2) Vabatahtliku sotsiaaltöö ja -tegevusega
MTÜ Kunda Elulõng raames juhatuse liikmena
ning omaalgatusliku tegevuse sisulise ning reaalse
toetajana (erinevate heategevuslike projektide jmt näol
vähekindlustatud või abi vajavate linnaelanike, perede
ja eakate toetamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks);
3) Tööga linnavolikogu liikme ning sotsiaalkomisjoni
liikmena linna sotsiaalpoliitika väljakujundamiseks,
millele lisandub sisuline koostöö sotsiaalvaldkonna
töötajatega maakondlikul tasandil. Linda Villik
on oma alati rõõmsameelse ja delikaatse isiksuse,
empaatiavõime ja inimlikkusega eeskujuks nii oma
alluvatele ja kolleegidele, aga võib-olla ka Kunda
linna elanikele laiemalt (mis pole sugugi väiksem
teene ühiskonna ees kui tema professionaalsus
pingelises igapäevatöös). Linda Villiku esildist toetas
kaaskirjaga ka Lääne-Viru maavanem.
Karin Mets on Kunda linna kauane
kultuuriedendaja kõige laiemas ja sisulisemas ning
mitmekülgsemas mõttes. Ligi 25 aastat (1961–1986)
juhtis ta Kunda linna klubi tööd, kaasates klubi
vaheldusrikkasse kultuuritegevusse alati nii noori
kui ka vanu. Pärast pensionile jäämistki pole ta klubi
tööst eemaldunud, vaid jagab vajadusel noorematele
kolleegidele – ka praegusele klubijuhatajale
– head nõu ja abi oma rahulikul ja elukogenud, alati
innustaval, humoorikal ning äärmiselt teotahtelisel
moel. Tema kultuurialane elutöö jätkub, sest
karismaatilise isiksusena suudab ta ühendada vanema
ja noorema põlvkonna tegemisi. Karin Mets on olnud
ka ajalehe Tsement toimetaja. Siiani on ta aktiivne
Kunda eakate ühenduse Videvik tegemistes, lisaks
on ta eakate sõnakunstiringi Lobisejad looja ning
pikaaegne juhendaja.
Tiiu Kuhlberg asus noore matemaatikaõpetajana
Kunda keskkooli tööle 1. septembril 1960. aastal.
Tänaseks päevaks on ta 50 aastat järjepidevalt
Kundas matemaatikat õpetanud. Lisaks on ta ka
klassijuhatajatööd teinud. Tiiu Kuhlberg on aastaid
väga edukalt viinud gümnaasiumilõpetajaid ka
matemaatika riigieksamile. Õpetaja Kuhlberg
on tunnustatud ja lugupeetud kolleeg ning väga
armastatud õpetaja õpilaste hulgas. Ta on õpetaja, kes
suudab matemaatika oma õpilaste jaoks inimlikuks,
huvitavaks ning mõistetavaks muuta.
Teenetemägi kandidaadid olid nõus MK
toimetajaga oma elust ja tööst mõtteid vahetama.
E: Räägime elamise kunstist ... Kuidas elada ja
teha tööd nii, et elu oleks väärikas, ilus ja sisukas?
Karin Mets (KM): Olen põline kundakas,
sündinud peres, kes osales seltskonnatöös.
Tuletõrjeorganisatsioon oli siis väga tugev
organisatsioon. Sealt see pisik ka minuni jõudis, et
vanemad olid seltskonnategelased.
Tiiu Kuhlberg (TK): Ma ei usu, et minu elu oleks
ses mõttes midagi väga erilist olnud. Igasuguseid
aegu on olnud. Matemaatika ja õpetajaameti juurde
jõudsin võib-olla tänu sellele, et meil oli keskkoolis
väga tugev matemaatikaõpetaja – selline väga
tõsine inimene. Aga ma ei usu, et oleksin õpetajaks
sündinud, olen aastate jooksul õpetajaks kasvanud.
Läksin Pedagoogilisse instituuti matemaatikat
õppima, sest mulle tundus tollel ajal, et see oli nn
jalad maas aine. Oli ju selliseid erialasid ka, milles
tuli vooluga kaasa minna ning õppida-rääkida asju,
millesse ise ei uskunud. Matemaatikat õppides tuli ka
tegeleda näiteks poliitökonoomiaga, NLKP ajalooga
jne. See oli paratamatu.
Õpetajaametit ei peeta tänapäeval ju eriti väärikaks.
Kuigi mina isiklikult nn üldist ühiskondlikku
arvamust eriti tõsiselt ei võta, aga praktiline töö on
teatud ajaetappide kaupa läinud üha keerulisemaks ja
raskemaks. Vahel on lihtsalt tunne, et õpetaja ei ole
klassi ees enam mitte keegi. Kuigi ma olen valmis
väga palju selleks tegema, et oma õpilasi asjade
selgeks saamise protsessi aktiivselt kaasa haarata. Kui
see ei õnnestu ja õpilased ei tule kaasa, siis tunnen
küll tühjust ja mõttetust ning vahel võib selle tõttu
hing väga täis saada ja ka enesevalitsus kaduda (kuigi
ei tohiks). Olen vahel väga otsekohene.
Nii olen 50 aastat Kunda koolis õpetanud, kuigi
vahel öeldakse, et see võib tähendada mandumist,
kui töökohta üldse ei vahetata, aga mina ei tea, kas
see on nii või ei ole … Väikese linna, kooli ja väikese
kogukonna spetsiifikast tuleb end ka välja lülitada.

Mõtlen tihti, et olen siin ainult 50 aastat elanud, kust
mina pean kõike teadma ja tundma – eneseiroonia
aitab alati hästi.
Linda Villik (LV): Ega ma ei oska päris täpselt
arvata, mis see elamise kunsti nipp päriselt on. Võibolla on see kodu ja lapsepõlvega seotud. Ema oli meil
väga hell ja positiivne inimene. Kodust on ilmselt pärit
oskus naerda ka siis, kui vahel on väga raske ja valus.
See on suhtumise asi, sest väga suur kurbus võib vahel
ka väga ilus olla.
Elukutsevalik on muidugi keeruline, aga mul
juhtus nii, et juba algkoolis ütles meie klassijuhataja
mulle, et võiksin tulevikus meditsiini õppida. Ju see
oli mul siis loomuses. Nii oligi, et läksin meditsiini
õppima. Nüüdseks paistab, et mul õnnestus valida
selline kutse, et olen üle poole sajandi ühte rada
käinud, omal erialal – küll erinevatel ametikohtadel
– ühes ja samas majas tööd teinud.
E: Kuidas tasakaalu hoida, kuidas raskusi
ületada, nii et oma igapäevatööst ja -elust rõõmu
tunda?
KM: Et elada huvitavalt on vaja suhelda
inimestega. Kultuuritööalast haridust mul ei ole,
aga see töö on mulle meeldinud lapsest saadik.
Raamatupidaja kutse omandasin Rakveres ja töötasin
tehase raamatupidamises ligi 14 aastat. See oli kuiv
numbritega töö. Osalesin sel ajal ka taidlejana klubi
ringides. Kui mind klubisse tööle kutsuti, oli see mulle
rõõmsaks väljakutseks.
TK: On väga hea, kui on olemas hea kolleeg, kes
saab aru ja kellega saab rääkida ning nõu pidada.
See aitab tööalaseid pingeid hästi maha laadida …
Kord, kui ma klassis või konsultatsioonil toimunu
pärast enesest väljas olin, ütles mulle üks mu õpilane,
tütarlaps: “Õpetaja, ärge võtke seda isiklikult!” Neid
sõnu tuletan enesele küll aeg-ajalt meelde. Siiski
kipun kõike, mis klassis minu ja õpilaste vahel
toimub, ikkagi väga isiklikult võtma. Iseenesest ei
saa lõpuks ei ümber ega üle. Helgeks ja heaks teeb
matemaatikaõpetaja jaoks tunni ja terve päeva, kui
mõne raske teema puhul kas või üks õpilane tunnistab
siiralt, et ta sai asjast aru. See teeb ka rõõmu, kui saan
töödele ilusaid hindeid panna – siis tunnen, et see on
töövõit.
Tore on, et meil on koolis mõnus väike seltskond,
kellega suhtleme – sünnipäevadel käime või vahel ka
niisama kokku saame.
LV: Kriisidest tuleb muidugi väljapääsu otsida.
Rasketest aegadest isiklikus elus võib just töö üle
aidata. See viib mõtted mujale. Vahel on ju nii, et ühest
raskusest ei jõua toibuda, kui teine tuleb peale. Siiski
tuleb iseennast uuesti leidma hakata. Mina käin siis
metsas, otsin kohti, kus taevas paistab. Kevadel lähen
randa, jalutan ja võtan päikest. Sellised iseenesega
olemised kosutavad ning siis on tõesti tunne, et ka
valu võib väga ilus olla. Enesele tuleb aega anda, et
ükskõik millisest kriisist välja tulla. Lähedaste tugi on
muidugi alati oluline.
Igapäevaselt hoiavad mind tasakaalus pisikesed
head ning naljakad asjad. Igasugust jama on väga
palju, kuid samas on palju-palju väikseid väga ilusaid
ja toredaid asju, mis teevad tuju heaks. Neid tuleb
märgata ja nendele tulebki keskenduda. Taoliste
asjade tunnetamine tekib aja ja kogemustega.
Aga samas ei ole elu kunagi roosamanna, vajadusel
tuleb olla ka otsekoheselt karm, et probleemid saaks
lahendatud, otsused tehtud. Raskustest ei tohi kõrvale
hoida, sest kui on ikka oma inimeste või meeskonna
eest võidelda, siis tuleb seda teha. Taolistel juhtudel
tuleb kindlasti tarkade ja usaldusväärsete inimestega
ka nõu pidada. Lisaks ei tohi meie oma töös eakate
ja raskelt haigete inimeste kapriise, mõru meelt jmt
isiklikult võtta. Kurjust ja viha ei ole mingit mõtet
enesesse koguda.
Igapäevatöös olen meeskonnamängija, üksi ei tee
ma midagi ära. Mul on elus vedanud, sest mu ümber
on alati häid inimesi olnud.
E: Kuidas end vormis hoida (nii füüsiliselt
kui ka vaimselt ja professionaalselt)? Mida Te
armastate, mis Teid laeb ja taastab?
KM: Tegelen ka praegu isetegevusega ja osalen
pensionäride klubi Videvik töös. Üldse olen ma
Kundas tegelenud kultuuritööga 36 aastat. Ei meeldi
mulle üksindus. Tunnen rõõmu tööst rõõmsameelsete,
huumorimeelsete inimestega. Meeldib mulle, kui meie
klubitöös on õnnestumisi. Sooviks, et noorte osavõtt
klubi tööst oleks suurem. Tunnen muret, et klubis on
väga vähe muusikainimesi, kest töötaksid ansamblite
ja orkestritega.
TK: Suvel käin meres ujumas, mulle meeldib
metsi mööda konnata – seenel käia, samuti teen hea
meelega suvekodu juures aias tööd. Sellega oli kunagi
tore lugu, kui ma mehele kurtsin, et mu lilled ei kasva
üldse, siis abikaasa vastas mulle, et muidugi lilled ei
kasva, sest ma muudkui tõstan neid ühest kohast teise
ja ei lase neil kasvada. Aga mul oli kogu aeg uusi ideid
ja mõtteid, sest aed ju areneb pidevalt …
Vaimse vormi või valmisoleku kohta ütles samuti
abikaasa tabavalt, et talle tundub, et ma lähen iga
aastaga lollimaks – niimoodi selges eesti keeles
ütleski – , et ma muudkui istun oma raamatuhunnikute

taga, aga mis sellest kasu on. Asi on selles, et ma pole
üldse süsteemne inimene ja iga kord, kui ma oma
ülesannetekogumikega tunde ette valmistan, siis teen
mõne raamatu suvalise koha pealt lahti ja, kui sellel
leheküljel on mõni huvitav ülesanne, siis unustan end
seda lahendama lihtsalt huvist, et kas ma saan sellega
hakkama. Kui selgub, et ei saa, siis võin veel tükk
aega otsida, kus ma vea tegin. Tavaliselt võib see olla
tühine märgiviga või midagi muud taolist. See kõik
võtab palju aega … Aga minu jaoks on see nauding.
Asju tuleb rahulikult võtta. Igapäevaselt taastun
nii, et lähen koju puhkama ja lugema või ka lihtsalt
magama. Vahel aitab pooletunnisest uinakust, et
tõusta ning uuesti toimetama ja tegutsema hakata.
Vahel on mul ka nn koristamismomendid, kui tahan
kõik korda teha ja seada – siis mõtlen oma ema peale,
kes alati pelgas, et kui teda enam pole, siis tuleb suur
segadus. Koristamine on natukene ka teraapiline, aga
võtab väga palju aega ja jõudu.
Lisaks lahendan ristsõnu ning lugemine hoiab ka
vormis. Selle aasta – lugemisaasta alguses mõtlesin, et
pean seda tähistama. Läksin oma raamaturiiuli juurde
ja valisin Oscar Wilde’i “Dorian Gray portree”. Aga
te ei kujuta ette, mille alusel ma valiku tegin (naerab)
– mitte selle järgi, et ma polnud seda raamatut enne
lugenud, vaid sellepärast, et see oli piisavalt õhuke.
Loen ma tegelikult hooti … Kas te Martti Larni “Ilusat
seakarjust” olete lugenud? Kui ei ole, siis lugege! See
on nii lustlik, igal teisel leheküljel saab naerda …
LV: Mõte peab olema terve ja värske. Mulle meeldib
erialastel koolitustel, täiendustel ja seminaridel käia,
aga samas uurin ja õpin ka iseseisvalt.
Talvel hoian end füüsiliselt vormis sellega, et
lähen 4 km töölt jala koju, roogin lund ja tassin puid
tuppa, riidad teen ka alati ise. Suvel niidan muru ja
teen aiatöid – kasvatan lilli, pisut ka maitsetaimi, paar
tomatit ja kurki ning ühe korvi jagu kartuleid (st hästi
natukene). Igal nädalavahetusel kütan enese jaoks
sauna. Kogu see saunas käimise protsess on tervendav
ja mulle väga meeldiv, laval on hea mediteerida.
Vihad teen samuti alati ise – see on mu jaoks tore
traditsioon. Kord nädalas käin tantsimas, aga üldiselt
hoiab mind igapäevaelu vormis. Lisaks püüan üks

kord aastas kuhugi reisida, et midagi uut näha ja
avastada. Siis käin ekskursioonidel, muuseumides jne,
aga kindlasti jätan enesele ka neid päevi, mil ma ainult
ujun, võtan päikest ja mõnulen. Pärast seda tunnen end
tervena ja hästi.
Lugeda meeldib mulle samuti, eriti luulet (Doris
Karvat näiteks), aga viimasel ajal jõuan ilukirjandust
üsna vähe lugeda. Pigem satuvad mulle pihku
populaarteaduslikud kirjutised (viimati lugesin näiteks
kaelkirjaku anatoomiast – tema suurest südamest jne)
… Talvepimeduses põletan küünlaid. Lisaks on mul
kiisu, kes kogu aeg sülle poeb ja nalja teeb (näiteks
mu küünlaid käpaga kustutamas käib) … (naerab
lõbusasti) …
E: Kuidas Teile jõule meeldib veeta?
KM: Lapsepõlves olid need pühad esikohal.
Laulsin kiriku lastekooris. Meenuvad jõuluõhtud
kirikus, kus tehase direktor T. Hansen kostitas meid
kommidega. Kodus olid jõuluõhtud alati perekesksed
seni, kuni algas sõda. Isa suri 1941, vanem vend
mobiliseeriti Vene sõjaväkke, 1942 mobiliseeriti
noorem vend Saksa sõjaväkke. Sõditi kuni sõja lõpuni
vend venna vastu … Tänapäeval peame jõuluõhtuid
jällegi rõõmsalt koos oma poegade peredega, meid
külastab alati ka Jõuluvana.
TK: Mulle see jõulupaanika eriti ei meeldi. Ma
ei teagi, miks seda ootust enam pole – võib-olla
sellepärast, et jõulud on nüüd avalikult lubatud,
saladuse võlu on kadunud … Kas Te seda lugu
teate, kui 1990ndate alguses oli tõeline jõululugude
maania, siis keegi kirjutas lehes väga tabavalt, et
kui ta oli kaheksandat korda järjest raadiost “Püha
ööd” kuulnud, siis ta arvas, et ta on taevas … Mul
on sama seisukoht, aga ma poleks osanud seda nii
vaimukalt väljendada … Jõulude ajal keskendun oma
lapse-lapse-lastele. Nemad on siis kõige tähtsamad.
Lähedastega istume kindlasti korra ka jõululaua
ümber, et meenutada kõike, mis on olnud ja mõelda
neile, kes on olnud …
LV: Jõulud veedan poja pere juures. Jõululaupäeval
käime kirikus ja õhtul istume jõululauas, siis käivad
päkapikud või tuleb jõuluvana – hästi lihtsalt ja
koduselt.

Videvik alustas hoogsalt

Oktoobrikuu avapidu tõi päevakeskusesse kokku
hulgaliselt pidulisi ja – mis kõige toredam – toimus
käsitööde-sügisandide näitus-oksjon.
Näituse pani välja Einar Eriks (vt alumisel
fotol), kes on oma elu jooksul tegelnud toreda
meisterdamisega ning valmistanud hoburakendeid
koos erinevate veokitega, mida talutöödel kasutati.
Samuti on ta teinud laevamudeleid pudelis. Peale
selle on Einar ka tugev käsi koroonamängus (vt
koroonaseltskonda ülemisel fotol). Igal teisipäeval
kogunevad mehed päevakeskusesse ja vahel käib äge
mäng isegi kahel laual.
Kadripeol novembrikuus olid enamik daame
valgesse riietunud. Ka kadritantsu sai tantsitud, kuigi
kadriand oli kõhnukene.
Jõulupidu aga ilusas värskelt remonditud klubis
oli oodatud ja põhjusega. Ikkagi jõulupidu, ilusad
ruumid, tuledesäras jõulupuu ja maitsekalt kaunistatud
kogu maja. Suur tänu Maiule, Helenale ja Marikale.
Nende kõigi maitsekat kätt oli näha kogu majas.
Tänan kõiki eakaid taidlejaid, kes osalevad
taidluses, trotsides sageli terviseprobleeme. Koos
on ju tore laulda, tantsida ja nalja visata ning meie
peoõhtuid sisustada. Tugevat tervist Teile ja jätkuvat
taidluslusti!
Tänan tehase juhtkonda ja Lammasmäe
puhkekeskuse peremeest toetuse ja abi eest.

RAHULIKKE JÕULE, ÕNNE, ARMASTUST JA
ÜKSTEISEMÕISTMIST!
Helje Kulper
Videviku esindaja
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Sõber
Šveitsi diplomaat ja ajaloolane Carl
Jacob Burckhardt (1891−1974) on
öelnud: “Sõprus – selle sõnaga on
hoolimatult ümber käidud, see on
kasutamisel ära lörtsitud nagu sõna
armastuski. Aga seal, kus see ülev
sõna tõesti väärtustatud on, seal sünnib
midagi imelist: ühine, sõnulseletamatu
aimdus, ühine veendumus, samasihiline
püüe või vahest ehk ka erimeelsus,
aga vastastikuse mõistmise varal,
mil mõistmine ülendab erimeelsusegi
kõrgemasse vormi, üksmeelde.”
Tegelikult
on
teisigi
suure
tähendusega mõisteid, mis aja jooksul
devalveerunud (olgu üheks näiteks
kasvõi sõna “seltsimees”). Põhjus
võib olla selles, et inimesed tajuvad
sõna mõõdet erinevalt ja mitte üksnes
lapsepõlves, mil üsna tavaline oli öelda,
et kui sa minuga ei mängi, siis pole
sa minu sõber. Kahtlemata kahandab
sügava tähendusega sõna ka selle
pidevalt pillav kasutamine, ähmastades
niiviisi mõiste väärtust. Loeb ka
kogemus – inimene tunnetab päris
sõpra alles sellise sõbra olemasolul,
mis omakorda tähendab, et sõbra
puudumisel jääbki päriselt tajumata
selle tõeline tähendus. Sõnaraamatust
saame teada, et sõber on kellegagi
vastastikuse
usalduse,
sümpaatia,
kiindumuse alusel seotud inimene vm
olend. Põhimõtteliselt nii see ongi, kuigi
selgesti paistab, et hingelise sügavuse
kirjeldamiseks jääb siin sõnadest
puudu. Täpselt nii, nagu armastusegi
puhul. Pealegi, muu olendi suhtes pole
vastastikulisus eriti mõõdetav, pigem
inimese poolt oletatav või loodetav.

Kes on sõber?
Tõeline sõprus on tingimusteta ja
pretsedenditu suhe või liit, kus puudub
vajadus kompromissideks ja kirjalikeks
kokkulepeteks. Tõeline sõprus on
vabatahtlik valmisolek, või nagu ütles
liibanoni päritolu ameerika kirjanik
Khalil Gibran (1883–1931): “Sõber
on vastatud vajadus.” Ilma sõbrata
on inimene ilma toeta, samuti ilma
võimalusest ise olla toeks. Sõprust
on inimestele vaja, et kellelegi enam
tähendada, kellegi peale loota, kedagi
oodata ja usaldada. Vajadus sõbra järele
ei peegelda niivõrd inimese sotsiaalsust,
kuivõrd mõttekaaslust ja individuaalset
lähedust.

Sünni poolest filantroop on juba
isikuomaduselt paljude sõber, osates
hinnata kõrgelt tuge, mida sõprus oma
lihtsuses tähendab. Saksa filosoof,
teoloog ja misjonär Albert Schweitzer
(1875–1965) ütles selle kohta: “Sõber
kuuleb minu südame laulu ja laulab
seda mulle, kui ma ise unustama
kipun.” Sarnane mõte on pärit ka
ühelt tundmatult autorilt, et parim
sõber on keegi, kes armastab sind siis,
kui sa unustad armastada iseennast.
Sõbral on luba sekkuda, kui näiteks
kipud oma tegemistes enesekriitikaga
liialdama. Kui asjad on üle pea
kasvanud, võid märkamatult tasapisi
langeva enesekindluse tõukel hakata
vigu tegema, endale järjest julmemaid
nõudmisi esitades. Sellises olukorras on
just sõber see, kes su “maa peale” tagasi
toob ja liigsest taagast vabaneda aitab.
Mõistagi ei tähenda see, et sõprusele
oleks justkui mingi spetsiaalne ülesanne
antud. Tahaks siinkohal küsida, kas
sõbra suhtes saab üldse olla mingeid
nõudmisi, või kas sõbra nimel millestki
loobudes saab hetkekski kahelda?
Me võime ju alati teiselt midagi suurt
oodata, loota, kuid kas me tohime seda
sõprusele tingimuseks seada? Sõpruses
ei saa olla pealetükkiv ega nõudlik, alati
tuleb austada sõbra privaatsust. Sõprus
on lihtne, sest sõber ollakse sõbra pärast.
Siinkohal, kasutades ameerika kirjaniku
Ethel Watts Mumfordi (1878–1940)
ütlemist, sobib tõdeda: “Jumal andis
meile sugulased; Jumalale tänu, oma
sõbrad saame endale valida” …
Ühe asjaoluga on auväärt kirjanik
jätnud siiski manipuleerimata, et kui
parim sõber on juhtumisi ka sugulane,
milles pole midagi ilmvõimatut, on
jumala käsi isegi natuke asjaga seotud.
Samas võib ju juhtuda, et parimast
sõbrast saab sugulane tänu suguseltside
ühinemisele, näiteks kellegi abiellumisel
– sealgi on märgata jumala kätt.
Tegelikult pole midagi halba, kui parim
sõber on sugulane, ja kuni kuuluvusest
sõltuva neutraliteedi puudumine suhet ei
pingesta, ei ohusta sõprust miski. Mida
aga üldse on mõeldud väitega “sõpra
valima”? Valimisi ju sõna otseses
mõttes ei toimu. Pigem tähendab see, et
sõprus võetakse omaks ja soov jätkuvalt
suhelda lihtsalt sisaldab sõpruse juurde
kuuluvaid elemente. Sõpruse omaks
võtmine võib olla spontaanselt vaistlik,

või koguni aprioorselt intuitiivne
nõustumine.
Leidub ka neid, kes võivad ülimaks
pidada hoopis mõnda abstraktset sõprust.
Näiteks prantsuse romaanikirjanik ja
luuletaja Victor Hugo (1802–1885)
kirjutas oma romaanis “Hüljatud”
(1862): “Raamatud on külmad ja
kindlad sõbrad!” Suure kirjanikuga
oponeerimata jätaks siinkohal sellise
sõpruse vastastikulisuse rohke fantaasia
meelevalda ning jätkaks näitega samast
romaanist. Kirjanik toonitab seal
ohtlikke inimlikke omadusi kõrvutades:
“Ei maksa kunagi karta vargaid ega
mõrtsukaid. Need on välised hädaohud –
väikesed hädaohud. Kartkem iseendid.
Eelarvamused – need ongi vargad;
pahed – need ongi mõrtsukad. Suured
hädaohud on meis endis.” Muuhulgas
loeb siit välja üleskutse eeskätt
iseenda sõber olema. Eelarvamused on
reaalsusest mööda hiilivad oletused,
mis sõpruse kontekstis võivad valele
teele juhatada. Pahelisus on jällegi sõna
otseses mõttes potentsiaalne sõpruse
peletaja, mistõttu inimene võib isegi
iseennast mitte sallida, saati siis sõbraks
pidada. Loomu poolest aga loodab
inimene valdavalt headusele …
Üldlevinud on seisukoht, et inimese
parim sõber on koer. Julgen sellele
klišeeks kujunenud väitele vastu vaielda,
sest koerale ei ole suhtes inimesega
antud kuigi suurt vabadust. Kõigepealt
peab koer vastama peremehe ootustele
– täitma korraldusi, kuuletuma, ei
tohi karva ajada ega tuppa junni teha.
Inimene näeb enda kõrval koera kui
truu-alandlikku
alluvat,
vastavalt
inimese maailmas kehtivatele reeglitele.
Mis sõprusest saab juttu olla, kui suhe
pole võrdselt vastastikune, vaid pigem
tingimuslik. Võib-olla esimese hundiga,
kellele koopa suu ette ase tehti, oli
inimese ja looma sõprus ehtne – puhas
teineteisega arvestamine. Kas aga
inimene talitas “parima sõbraga” õigesti
ja ausalt kui temaga eksperimenteerima
hakkas, aretades aja jooksul erinevaid
tõuge, lähtudes peamiselt enda huvidest
ja vajadustest. Sõpru küll valitakse, kuid
neid ei tehta ringi ega kasvatata ümber.
Tänaseks on tõuaretus tootnud sobiliku
tunnusega koera pea igale maitsele, kuid
ikka jõuab suur hulk “sõpru” varjupaika.
Loom on inimühiskonnas hoolealune,
kes mistahes põhjusel iseseisvudes
pöördub ürgjuurte juurde tagasi,
muutudes sageli ohtlikuks kikjaks, või
siis hukkub. Inimesele meeldib rääkida
oma lemmikloomast kui sõbrast, kuid
kas ta ise ikka on seda sõprust väärt
– tavaliselt hülgab ta looma niipea,
kui karm elukäik selleks sunnib.
Ta ei ole valmis asetuma loomaga
samale tasandile ega jagama temaga
kõike samal positsioonil, rääkimata
nõustumisest olema kellegi pikaajalise
eksperimendi tulemus. Pigem saab
säärase “sõpruse” puhul rääkida ei
muust kui meeldimisest, ehk et hoolides
oma loomast on inimene hooldaja,
poolehoidja või kui moodsamalt öelda,
siis fänn, mis sõbratähenduselt võrdne
näiteks õllesõbraga. Tõelist sõprust ja
sõprust loomaga pole võimalik mitmete
inimese poolt loodud normide tõttu
samasse dimensiooni asetada. Kes teisiti
tunnetavad, lihtsalt valetavad enesele
või on ise loodusseisundisse tagasi
pöördunud …
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hindas sõbra puhul kõrgelt alatist
valmisolekut ning on öelnud: “Loevad
vaid sõbrad, kellele kell neli hommikul
võid helistada.” Küllap sai tema tuge
juba sellestki kui sõbra häält kuulis.
On ka neid sõpru, kes sõidavad koos
puhkusele, lõõgastuvad mõnda aega
näiteks kuskil veesolina saatel, naastes
seejärel igapäevaste toimetuste juurde
“täis laetud akudega”. Võimalusi, mida
sõbrad koos ette võtavad, on väga palju
– herbaariumi või markide kogumisest
alpinismi või isegi meditatsioonini
välja. Ühine ettevõtmine sõbraga kulub
marjaks ära ratsionaalsemalgi moel,
kui näiteks koos arutledes jõuluaegsele
kommertsvägivallale vastu panna ja
niiviisi paljud mõttetud kingitused
ostmata jätta. Tänase kiire elutempo
juures võib üsna lihtsalt ahvatlustele
alludes mõtlematult priisata ning on
lausa suurepärane, kui just sõber seda
ohjeldada aitab. Esineb aga sedagi, et
sõbra lähedust on kohe hädasti vaja, mis
paneb teda lausa ootama. On siis selle
põhjuseks mingi meeleolu või hoopis
pikem eemalolek, polegi tähtis ning
säärast ootamist võib näiteks järgneva
luulereaga kirjeldada:
Süüta tuli, sest sõber on tulemas,
Läida leegid, et näha ja tunda,
Et kui saabub ta, silmis siis säramas,
Soovivalgust ja soojakulda.
Sõpra oodata on hea nagu alati,
Veidi venib aeg, aga lubati tulla.
Hingele enne kui meelitust jagati
Tuuldus tubagi, aken mil valla.
Sõber tuleb, ta tuleb teda oodates,
Aina tuleb, sest kostuvad sammud.
Selles kohalejõudmise lootuses,
Unub seegi, et ootad ju ammu ...
Süüta tuli, sest sõber on tulemas,
Kogu aeg on ta tulekut tunda.
Tuulesosina öeldut kuis uskumas,
Et mu sõber just praegu saab tulla ...
Nagu sõpra oodatakse, nii minnakse
ka sõbra juurde, või kutsutakse teda
kaasa. Tunnetades sõpruse erilist
sügavust, lausus kord ameerika filosoof
(pragmatist), sotsioloog ja psühholoog
George Herbert Mead (1863–1931):
“Kui sõber kutsub, siis homset ei ole” …
Selle mõttetera intensiivsus garanteerib
jõuliselt kindlustunde, milleta näiteks
koos luurele ei mindagi …

Sõbraga jagamine
Rooma riigimehelt Cicerolt (106–43
eKr) pärineb teada-tuntud tõde, et tõelist
sõpra tuntakse hädas. Veel on ta öelnud,
et elu ei ole midagi ilma sõpradeta.
Usun, et nende väidete paikapidavust
võib kinnitada väega palju inimesi.

Ka siinkirjutaja saab sellepärast oma
sõbrale tänulik olla. Hätta sattumist, mis
sageli kipub olema paratamatu juhus,
ei teata tavaliselt ette. Samas, alati on
parem sõbraga hoopis rõõmu jagada,
mis saadud tõelisest õnnestumisest.
Ameerika kirjanik ja humorist Mark
Twain
(kodanikunimega
Samuel
Langhorne Clemens, 1835–1910) on
öelnud: “Mure hoolitseb ise enese
eest, aga ammutamaks rõõmu kogu
täiust, peab sul olema keegi, kellega
seda jagada.” Niiviisi jagatud rõõm
kahekordistub, pannes rõõmustajad
kõige üle mitmekordselt heameelt
tundma. Loomulikult ei tule sellest välja
lugeda, et kirjamees ei pea muresid
sõpruse teemaks. Pigem julgustab ta
selle väitega kõike positiivset jagama,
sedaviisi sõprust tugevdama, sest mures
tuntakse sõpra niikuinii. Kui õnn jääb
jagamata, võib mõnikord seda isegi
õnnetuks õnneks nimetada, samas
õnne jagamine vale inimesega võib
valmistada elu suurima pettumuse …
Üks
hinnatumaid
prantsuse
klassitsistliku
tragöödia
meistreid
näitekirjanik Jean Racine (1639–1699)
asetas oma loomingus tegelased
julmadesse piirolukordadesse. Nad pidid
võitlema iseenda ja oma tunnetega, isegi
oma saatusega, mil inimene lõpuks siiski
allub kõrgemale jõule. Täiesti alusetult
süüdistasid vaimulikud ringkonnad
teda pimedate kirgede õigustamises,
sest tegudele ajendava inimliku ürgjõu
esiletoomisel pidas Racine oluliseks
hoopis õnne jagamist, öeldes: “Õnn
näib olevat jagamiseks loodud” …
Võimalik, et õnne jagamises peegeldub
ka omamoodi sõbra siiruse etalon – kui
tunned tema õnne pärast rõõmu, on
sõbrasuhe ehtne, kui kadedust, oled
silmakirjalik. Samas ka teistpidi – kas
soovid oma rõõmu teisega jagada või
hoiad seda vargsi enda teada. Asi võib
ju tunduda justkui sõpruse testrina, kuid
vaevalt, et tragöödiameister seda silmas
oleks pidanud. Pealegi, tõelised sõbrad
testimist ei vaja.
Hea sõber ei oota oma sõbralt
otseselt midagi, sest isegi õnne jagamine
lihtsalt leiab aset, ilma spetsiaalselt esile
kutsumiseta. Tõeline sõprus on puhas
suhtepraagist, ega sisalda ebaloomulikku
punnimist. Sõprust, selle täiuslikumas
tähenduses, hoiavad koos inimese
parimad loomulikud kvaliteedid, millest
olulisimad on ausus ja siirus. Peamine,
mis sõpradel kindlalt olemas, on üks
lihtne ja pingevaba teadmine, mille
kohta antiik-kreeka filosoof Epikuros
(341−270 eKr) on väga tabavalt öelnud:
“See ei ole niivõrd sõbra abi, mis meid
aitab kui alaline teadmine, et nad meid
aitavad.”
Väino Randver

Napp aeg
Kell kukkus...
Ja aeg läks katki.
Aja nappus
Nüüd lausa pattki.

Kella hukust
Ei lausu keegi,
Ajast endast
Kui ei välja teegi…

Kuid kell ju kukkus,
Aeg sest läks katki!
Näitab kätte nappus
Ajast enamatki.
Aga keegi teab,
Et minna saab ju –
Aeg parandama peab
Ka aja haavu…

Koos sõbraga
Sõprus ei eelda ilmtingimata pidevat
koosolemist või vahetut kontakti, piisab
sellestki, kui sõpra mentaalselt tajuda.
Selleks annavad hea eelduse ühised
huvid, sarnane maailmatunnetus ja
väärtushinnangud. Samas on sõprusele
kosutavad ka ühised ettevõtmised,
väljasõidud
looduskaunitesse
kohtadesse või näiteks paika, mis
sõprusele
omamoodi
siduvaks
sillaks. Vabalt sobib selleks täiesti
tavaline paik, kuid ka praktikaväline
filosoofiline maastik. Tõeline sõprus
ei tunne piire, välja arvatud kõik
need, mis sõpruse välistaksid. Saksa
päritolu ameerika näitleja ja laulja
Marlene Dietrich (1901−1992) näiteks

Tekst ja fotokollaaž Väino Randver
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LUGEDA ON MÕNUS
Uued raamatud raamatukogus
Nele Siplane “Egiptimaa (2. osa). Eestlanna ja
tuhat üks ööd” (176 lk, Eesti Ajalehed 2010). Elu
on muinasjutt muinasjutus, mida kirjutame laenatud
sulega laenatud paberile ja mida julgem on meie
fantaasialend, seda põnevamad need muinasjutud
saavad. “Elas kord üks Eesti tudengineiu, kes armus
Egiptuse tudengisse ...” – nii algab minu muinasjutt
ja just sellesse algusesse see raamat viibki. Seekord
astub lugeja välja Egiptuse argipäevast ja tutvub
kõige sellega, mis muudab selle argipäeva eriliseks.
Nii satub ta idamaiste meeleolude keskele, antiiksele
turule, vesipiibukohvikutesse, kaema kaunist
kõhutantsu, nautima araabia kunsti ja sumedaid
öid. Kuid mitte ainult. Lisaks peategelase abikaasa
Mohamedile, lastele Nadiinile ja Omarile on selles
muinasjutus oma lood rääkida ka teistel. Aga tulge,
alustame algusest!
Eno Raud “Etturid” (184 lk, Pegasus 2010). Raamat
sarjast “Hõbevaramu”. Peamiselt lastekirjanikuna
tuntud Eno Raua romaan ilmus esmakordselt 1968.
aastal, olles esitatud romaanivõistlusele. Oma aja
kohta äärmiselt julge temaatikaga teos – Saksa ja
Soome mundris sõdinud meeste metsavendadeks
hakkamine ning nende elutraagika – on oma väikesele
mahule vaatamata võimas. See on lugu kolme mehe
võitlusest iseendaks jäämise nimel, kui ümbritsev
tegelikkus seda üha vähem võimaldab. Autori poeg
Mihkel Raud on nimetanud “Ettureid” isa parimaks
raamatuks ning kirjutanud nüüdsele väljaandele ka
järelsõna. Teine trükk.
Lea Arme ja Eve Kivi “Ma olen elanud” (280
lk, Ajakirjade Kirjastus 2010). “Suur Tšiili poeet
Pablo Neruda pani mulle omal ajal südamele: “Evita,
ela nii, et võid öelda: ma olen elanud!” Usun, et don
Pablo oleks minuga rahul. Sest ma o l e n elanud.”
Nii ütleb näitlejanna Eve Kivi oma raamatule saateks
ja lehekülg lehekülje järel võime veenduda, et nii see
tõepoolest on. Kinotöö, millele Eve Kivi juba õige
noorena sattus, kujundas hämmastava saatuse, millele
pole siinmail palju vastu panna. Ta on mänginud
rohkem kui viiekümnes filmis. Ta on üks kahest
eestlasest, keda on jäädvustanud kuulus maalikunstnik
Ilja Glazunov. Tema sõpruskonda kuulus Tšiili
presidendi Salvador Allende abikaasa Hortensia Bussi
de Allende. Ugandas püüti teda naistemaia diktaatori
Idi Amini Dada eest varjata nagu imeasja, sest ta oli ja
on ütlemata kaunis naine. Ta on näinud paljusid selle
ilma vägevaid, kirjeldamatut glamuuri, aga ka ehtsat
sõda. Eve Kivi on erakordne naine. Ja see on raamat
erakordsest elust.
Jõulupühade salmik (koostanud Irina Tammis, 48
lk, Tammerraamat 2010). Vanad postkaardid Aivo Aia
kogust. Haruldastele vanadele piltpostkaartidele on
lisatud salmid sama ajastu ajalehtedest ja ajakirjadest.
Kokku on saanud üks meeleolukas jõulusalmik.
Aino Pervik “Kaarist on kasu” (32 lk, TEA
Kirjastus 2010). Raamat sarjast “TEA lasteraamatute
varalaegas”. “Kaarist on kasu” räägib väiksest
armsast tüdrukust, kellele meeldib kodus toimetada.
Mõningate lihtsamate töödega saab Kaari päris
iseseisvalt hakkama, keerulisematega aga ema või
isa abiga. See on südamlik koduraamat, milles on
palju ühiseid ettevõtmisi ja veel rohkem ühiselt
jagatud rõõmu. Raamat, mille esmailmumisest on
möödas peaaegu 40 aastat, pakub äratundmisrõõmu
ka praegustele lapsevanematele.
“Kuldne magustoiduraamat” (607 lk, Varrak
2010). Raamatust leiate üle 250 magustoidu retsepti
– kreemidest, vahtudest, šarlottidest, jäätistest ja
beseedest kuni kihiliste kookide ja rullbiskviitide,
puuviljapirukate, pudingute, sufleede, kreppide,
fritüüride ja lehttainaküpsetisteni. Et paljud
magustoidud õnnestuvad vaid siis, kui järgida täpseid
koguseid ja valmistusviisi, leiad sellest raamatust
ka üksikasjalikud õpetused mitmete põhitehnikate
omandamiseks.
Suurepärane
tänapäevane
magustoitude kogumik kodukokale.
Helen Tartes-Babkina “Kunst abiks lapse ja
noore mõistmisel” (160 lk, Stella Borealis 2010).
Kõik lapsed joonistavad, mõned rohkem, mõned
vähem. Kuid kas joonistus, mõni muu lapse poolt
valmistatud kunstiteos, kogu tegevuse protsess ja
lapse lugu kannavad endas sügavamat informatsiooni?
Raamat on mõeldud lapsevanemale ja lapsega
töötavale spetsialistile eesmärgiga pakkuda kunstilist
tegevust, kasutades uusi võimalusi laste ja noortega
kontakti loomisel, nende tundma õppimisel, murede
ja probleemide käsitlemisel ning lahendamisel.
Raamatus on toodud kunstilise tegevuse läbiviimise
ja analüüsimise põhimõtted ning kunstitööde
analüüsimise formaalsed näitajad. Antud raamat
sisaldab rohket näitlikku materjali, mille abil on
võimalik aimu saada kunstiliste tegevuste võimalustest
laste ja noorte toetamise eesmärgil. Kuigi käesolev
raamat ei ole mõeldud käsiraamatuna kunstiteraapia
seansi läbiviimiseks ilma psühhoteraapiaalase
ettevalmistuseta, võimaldab see lapsevanematel
väärtustada lapse kunstilise tegevuse sügavamat sisu.
Helen Tartes-Babkina on psühholoog ja
terviseteaduse magister kunstiteraapiates, kes on
aastast 2001 pühendunud peamiselt laste ja noorte
probleemide lahendamisele. Käesolev raamat põhineb
enamjaolt tema isiklikul (vt edasi lk 10)
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Raamatukogu soovitab
Lugemisaasta lõpetuseks esitas MK toimetaja
Kunda linna raamatukogu töötajatele kaks
küsimust: * Kas mäletate oma lapsepõlve
lemmikraamatut ning seda, miks sellest raamatust
lemmik kujunes? * Mida Te viimati lugesite v
milline oli viimane eredaim lugemiselamus?
Livia Aaloe: Minu lapsepõlve lugemiselamus
oli Aleksander Puškini “Muinasjutt tsaar
Saltaanist.” Lapsepõlves olin tihti vanaema juures
maal ja tema tagatoa raamaturiiulis oli imeilusate
piltidega muinasjuturaamat. Meeldis väga tsaari
õukonna lugu, kus headus ja kurjus omavahel
võitlesid ja hea ikka lõpuks võidule sai. Sügava
mulje jättis noore tsaaritari ja tema poja lugu, tsaari
õukonna rikkus ja hiilgus.
Viimane eredaim lugemiselamus oli Elisabeth
Gilberti “Söö, palveta, armasta”. See on tõesti
hea lugu kaasaegsest naisest, kes siirdub
eneseotsingutele. Raamat andis väga palju uusi
ideid, mille üle juurelda, ning samal ajal tutvustas
ka maailma. Kuna mulle meeldivad raamatud,
milles on teemaks eneseotsingud ja eneseareng,
siis oli see raamat, mis pakkus pinget ja huvi. Lõpp
oli ka õnnelik, peategelane leidis oma armastuse ja
täitis eesmärgid: nautida ennast, oma keha ja reisida
ning läbi eneseotsingutele näha ka maailma.
Leili Eiskop: Minu lapsepõlve lemmikraamat
oli “Lumivalgeke”, mida ma korduvalt lugesin ja
imetlesin. Mitte selline Lumivalgeke nagu Walt
Disney joonisfilmis, vaid vendade Grimmide
kirjutatud ning Siima Škopi illustreeritud
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi”. Juba väikse
tüdrukuna sai minu eesmärgiks olla sama ilus,
sõbralik ja töökas nagu Lumivalgeke. Kuid mitte
ainult ilusad pildid ei köitnud mind ega pannud
raamatut uuesti lugema, vaid hoopis muinasjutu
sisu. Läbi selle loo sain ma kinnitust, et töökus,
südamlikkus, hoolivus ja abivalmidus saavad võitu
kurjusest. No ja muidugi prints! Kes siis väikse
tüdrukuna ei unistaks oma printsist. Kõik me
unistame ja oleks tore, kui meil jätkuks elus julgust
ja südikust oma unistused täide viia.
Sellel aastal andis kirjastus “Tänapäev” välja
raamatu “Siima Škop”. Suurepärane elulooraamat,
millega tähistati kunstniku 90-ndat sünnipäeva.
Raamatus on palju illustratsioone, mis on kõik
meile armsaks saanud muinasjuturaamatutest
“Pöial-Liisi”, “Okasroosike”, “Väike Mukk” ja
“Lumivalgeke” .Veel sain teada, et Siima Škopi
joonistatud lumivalgekese prototüübiks oli Nieves
Redi, hilisem Vanemuise teatri ooperinäitleja ning
Eri Klasi abikaasa.
Imbi Kasemets: Minu lapsepõlvekodu oli
kõrvalises rannakülas, kus raamatute kättesaamine
raskendatud. Hiljem kolisid vanemad asulasse,

Olgu jõuluõhtul
õrnvalge lumelend
ja aknais valgus...
Õrnvaikne valgus
ja küünalde sära...
Olgu teie ümber
südamesoojust ja hoolt.
Igasse päeva killuke päikest
ja rõõmuraasude vool!
Kunda Linnaraamatukogu soovib kõigile oma lugejaile
ja koostööpartneritele rahulikke jõule ja meeleolukat
aastavahetust! Kohtumiseni uuel aastal!
Veebifoto kümnest ingliskeelsest jõuluteemalisest (nn must-reads) raamatust
seal oli raamatukogu, siis juba valikuvõimalus
laienes. Väga meeldisid muinasjutud. Selle aja
vähesest valikust loeksin lemmikuks “Eesti rahva
ennemuistsed jutud”.
Praeguse lugemiselamuse olen saanud eesti
uusi autoreid lugedes – Ketlin Priilinn, Ira
Lember, Katrin Reimus, Tuule Lind, Artur Erich
ja paljud teised. Enam meeldisid Ketlin Priilinna
“Bertrande”, “Hõbeingel” ja “Liiseli võti”.
Armastangi lugeda rohkem eesti kirjandust.
Evelin Osipova: Mul on üksikud seigad
seoses raamatutega lapsepõlvest meeles, kuid ma
arvan, et praeguse mäletamise järgi võiks üheks
lapsepõlve lemmikuks pidada Eno Raua koostatud
raamatut “Kirju-Mirju”. Nii mõnigi salmike sellest
raamatust on tänase päevani peas, kuna lasin emal
neid (vist liigagi) sageli ette lugeda.
Viimase aja lugemistest väärib kindlasti
märkimist Roone Roosti “Mis sul Viga on”.
Raamat, mis enamuse lugemise ajast hoidis mu
suu muigel. Ei tea siis, kas tuttavast tundest või
kahjurõõmust, et kellelgi juhtub veel segasemaid
asju, kui minul.
Evely Press. Raamatuks valisin Kätlin HommikMrabte “Minu Maroko ehk maailma teistpidi
vaatamise õpik”. Olen nõus raamatu autoriga, et
eestlased on väga eelarvamustega rahvas. Moslem
– see tähendab paljude eestlaste jaoks terrorismi,

perevägivalda ja jumala kummardamist. Selles
loos avab autor aga moslemiks olemise sügavamad
pooled, traditsioonid, uskumised – seletab väga
lihtsalt ja põhjalikult lahti moslemite olemuse.
Ning muidugi selle, kuidas üks eesti naine jõuab
elama Marokosse, mis on hoopis teistsugune
riik kui meil siin. Pesu pesemised katusel, kus
ka lambaid tapetakse; vana ja roostes radiaator 5
soojakraadiga suurt kivimaja kütmas; söömine ja
söögitegemine põrandal ning wc-poti asemel auk
põrandas – enamik eestlasi sellega ei harjuks. Minu
jaoks oli see raamat, millele ma tõesti kaasa elasin.
Paralleele võib tõmmata ka praegu hitiks tõusnud
(lina)teosele “Söö, palveta, armasta” ja “Minu
Maroko” vahel. Aga see on eestlase Kätlini elutee,
kus tema leiab oma usu, armastuse ja elu mõtte.
(Evely selle aasta alguse lugemiselamus ilmus
ka MK 2010. a jaanuari-veebruari nr-i rubriigis
“Meie oma kooli lood”. MK)

Raamatukogu lahtioleku ajad:
23. dets on avatud 10.00-15.00
24., 25., 31. dets ja 1. jaan on
raamatukogu suletud.

Musitseerisime sügismeeleolus
19. oktoobri 2010 õhtul oli Kunda
muusikakooli väike saal tulvil värvilisi
sügislehti ja vähemalt samavõrra
kirevaid
isiksusi.
Algamas
oli
kontsert alapealkirjaga “Musitseerime
sügismeeleolus”.
Hoolega kujundatud muudatused
ruumis kajastusid ka tavalisest vabamas
vormis esitatud kontserdikavas. Palade
sujuvale
esitusele
eelnes
suuline
sissejuhatus õpetajate poolt. Esinejate
leeris olid läbisegi õpilased ja õpetajad.

Ehk just tänu kogu muusikakooli pere
ühisele eksperimenteerimisvaimule ja
publiku soojale vastuvõtule kulgeski õhtu
ladusas ja sundimatus vaimus. Kontserdi
lõpus ootas ees veel üks üllatus: ühine
moosisaia söömine ja teejoomine! Eriline
oli ka see, et moosipurgid olid kõik pärit
õpetajate kodustest talvevarudest.
Nii möödus üks sügisõhtu, mis
kohalviibijaile ei tundunud üldsegi hall
ja igav!
Merike Suban, akordioniõpetaja

Kunda
muusikakool
soovib
oma
õpilastele, lastevanematele, toetajatele ja
koostööpartneritele rahulikku pühadeaega ja
õnnestumisi algaval aastal!

Läbi sätendava õhu, üle kerge lume
pisikene ingel paljajalu tuleb,
süda soe ja särasilmil
külma ta ei taju,
kannab kuuma küünlaleeki
läbi valge saju ...
Parimate jõulu- ja uue aasta soovidega
tänab lasteaed Kelluke oma tublisid
toetajaid: Kunda Nordic Tsementi; Kaido
Vahesalu; Erkki Ehandit ja Flexat; Eret
Järvepere Luike; Ando Källot; Maila Luket.
Meeldiva koostöö ja toredate elamuste
eest täname: Kunda päästekomandot; Kaido
Veskit; Evely Pressi; Linda Villikut; Kunda
linnavalitsust; Majanduskeskust; Kunda
linna raamatukogu; Kunda linna klubi ja
noortemaja;
Kunda
ühisgümnaasiumi;
Spordikeskust; Kunda muusikakooli; Tasuja
meeskonda; Eakate päevakeskuse memmesid.
Soovime kõikidele Kunda linna lastele ja
lapsevanematele kauneid jõulupühi, lahket
jõulutaati ja meeleolukat aastavahetust.
Kunda Kellukese lasteaia pere

MEIE KODU

november-detsember 2010

9

Lumest ja lumelükkamisest

ehk talvine heakorraalane meeldetuletus!

Lumest ja lumelükkamisest ehk talvine heakorraalane
meeldetuletus!
Kuigi kalendrijärgne talv ei ole veel alanud, on
saabuv talv meid järjekordselt “hellitanud” rohke
lumesaju ja tuisuga, mis on meile kõigile (kellele
rohkem, kellele vähem) toonud palju töid ja tegemisi
oma kodutänaval või sõiduteel.
Kahjuks kuuldub ikka ja jälle kaebusi linnas
asuvate hoonete omanike/ühistute kohta, kes ei hooli
oma kaaslinlastest, jättes puhastamata oma majaesise
kõnnitee või tehes seda viisil, et loobitakse oma maja
eest lumi naabri puhastusalale või lausa sõiduteele!
Linna sõiduteede puhastajad on hädas tee äärde
parkivate sõidukitega, millega takistatakse oluliselt
teedepuhastajate tööd. Samas on sõidukijuhid ise
hädas, et sõiduteed ei ole sõidukõlbulikud või on neid
puhastatud konarlikult või jäetud sõitmiseks liiga kitsas
ala! Kuidas siis ikkagi leida kompromiss? Mõtlemisainet
on eelkõige korterelamute ühistutel, kuidas korraldada
oma maja juures parkimiskorda nii, et see ei takistaks
sõiduteid hooldavat transporti.
Kindlasti on oluline jälgida ka hoonete katuseid.
Katuselt ohtlikult üle ääre rippuvad suured lumevallid
ning räästa alla tekkinud jääpurikad tuleb hoone
omanikul või kasutajal koheselt likvideerida! Õnnetuse
tekkides on vastutajaks pooleks hoone omanik. Oleme

tähelepanelikud ja teeme ikka kõik selleks, et ohtu
ennetada!
Siinkohal tahakski Kunda linna elanikele
taaskord meelde tuletada ja välja tuua meie linna
heakorra eeskirjast tulenevad nõuded ehk siis meie
kõigi kohustused meile kõigile:
Kunda linna heakorra eeskirja üldnõuded
sätestavad, et kinnistute, hoonete ja rajatiste
omanikud on kohustatud aastaringselt puhastama
ja korras hoidma oma kruntide territooriumid ja
kruntidega piirnevad puhastusalad. Sõidukid tuleb
parkida nii, et need ei takistaks avalikes kohtades
lumekoristust ja teisi heakorratöid. Linna teed ja
tänavad peavad olema lumevabad. Lumekoristus
puhastusalal tuleb lõpetada hommikul kella 07.00ks (kindlasti ollakse mõistvad eriolukordades
st lumetormi, tuisu jms korral). Vajadusel tuleb
kõnniteed ja sõiduteed puhastada ka päeva jooksul,
et tagada heakord.
Heakorra tagamiseks on linnas viibival/elaval
isikul keelatud lükata või paigutada lund sõiduteele
ning sõiduteedel hooldustööde käigus lükata lund
ja jääd kõnniteedele, samuti pühkida puhastusalalt
koristusjäätmeid sõiduteele. Kõnniteid on libeduse
korral vaja liivatada või kasutada sõelmeid
(läbimõõduga 2-6 mm), keelatud on kõnniteedel

JÄTSID KOOLI POOLELI?
NÜÜD OLED TARGEM – TULE JA JÄTKA!

Tänases Eestis on õppimisvõimalusi varasemast
oluliselt rohkem. Täiskasvanuid koolitavad (sageli ka
tasuta) ülikoolid, kutseõppeasutused, vabahariduslikud
koolituskeskused, rahvaülikoolid ja muud õppeasutused
üle kogu Eesti. Kel õppimistahe, peab pisut sügavamale
enese sisse vaatama, oma tegelikud soovid üles leidma ja
asja käsile võtma. Võimaluse leiab kindlasti. Katkenud
haridustee jätkajate õppeasutustesse tagasitoomiseks
on käivitatud ka riiklikke programme. Ülikooli

tagasipöördujad saavad seda teha programmi TULE
vahendusel, kutseõppeasutustesse kutsub poolelijätnuid tagasi programm KUTSE.
Programmijuht Aivi Virma kutsub kõiki
õpiteekonna katkestanuid üles taas koolipinki asuma:
“Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu
ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ja
praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd
aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks

kasutada libeduse tõrjeks kloriide (soola) ja tuhka!
Hoone või kinnistu omanik/kasutaja on kohustatud
koristama kinnistult ja sellega külgnevalt puhastusalalt
(kui see on kõnnitee) lume ja tegema libeduse tõrjet.
Hoidma lumevabad ülekäigurajad, hoonete välistrepid
ja konteinerplatside juurdesõiduteed. Koristatud lund
ei tohi loopida/ladestada avalikele sõiduteedele ega
kõnniteedele. Lumevall ei tohiks piirata ei jalakäija
ega ka liiklusvahendi juhi vaatepiiri. Hooned tuleb
piirata ohutsooni tõkkega (lindiga), kui neil hoonetel
on varisemisohtlik lumi, jääpurikad, kivid, plaadid
jms ning esimesel võimalusel tuleb nimetatud oht
kõrvaldada.
Olgem siis ikka oma kohustusi täites mitte nii
kriitilised ja pahuralt meelestatud, sest puhastades
oma kodutänavat ja teid teed Sa head mitte ainult oma
linna kaaskodanikele, vaid ka iseendale ja oma perele!
Kindlasti tahad ka Sina ja tahavad Sinu pereliikmed
kõndida väljaspool oma aeda ja koduväravat, samuti
tahab seda ka Sinu naaber. Sestap mõtleme ikka oma
koduuksest kaugemale, oleme mõistvad, heatahtlikud
ja abivalmid!
Ilusat talve!
Krista Engelbrecht
Kunda linna jurist-väärteomenetleja
lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud
kutsekoolis ja ajavahemikus 01.01.2000-01.09.2010
selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole
olulised.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel,
siis on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust.
Õpe on TASUTA!
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne
või teise kutsekooli, kus on sama või sarnane eriala.
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/
kutse
Kooli pöördumisega ära oota õppeaasta
alguseni, uuri oma võimalusi kohe!”
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja eposti teel aivi.virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee.
Küllap kripeldab katkenud koolitee paljudel
hinges. See on üks uuesti alustamise võimalustest
ilma, et keegi midagi üleliigset uuriks või katkestatu
pärast etteheiteid teeks. Oleme ju iga päevaga
küpsemad ja targemad ning oskame oma võimalusivajadusi selgemalt hinnata. Jõudu ja julgust uueks
alguseks!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni
Andras projektijuht
Informatsiooni täiskasvanutele mõeldud tasuta
õppimisvõimaluste kohta leiab veel:
www.hm.ee/tasutakursused;
www.vabaharidus.ee;
www.rajaleidja.ee; ning õppeasutuste kodulehekülgedelt.

Koos on parem

On olnud väga huvitav aasta. Meie linna
kultuurikeskuse – klubi remont on kaasa toonud
palju rõõmu ja palju muretki. Kuid nüüd on see
teema jõudmas lõpufinišisse. Selle üle on meil
kõigil hea meel. Hoone on saanud nii väljast kui
seest uue kuue. Lähiaastate jooksul saame maja
täita ka ehk kaasaegsema inventariga. Omavalitsuse
võimalustel on piir ja sellega peame arvestama ning
varuma kannatlikku meelt.
Lõppev aasta on andnud suurepärase võimaluse
koostöö arendamiseks meie linna teiste allasutustega.
Huviringid on leidnud remondiperioodil asenduseks
tegevusruumid seltside majas, spordikeskuses,
lasteaias ja gümnaasiumis. Me oleme tänulikud
eelnimetatud asutuse juhtidele ja töötajatele teie
mõistva suhtumise ja sooja vastuvõtu eest! See aeg
on liitnud meid üha rohkem ning koostöös peitub
ju edu alus.
Hea koostöö on jätkunud ka raamatukogu ja
muusikakooliga, ühiselt korraldatud sündmused on
ju mitmekülgsemad.
Viimase aasta jooksul, ühtepidi olude sunnil,
teistpidi võttes aga heal meelel, on olnud võimalus
enam tutvustada linnaelanikele noortemaja ja
seal toimuvat tegevust. Ka vanaemad-vanaisad
külastavad meie noortemaja nüüd heal meelel. Ja
palju on olnud neidki inimesi, kes avastanud alles

nüüd, sündmuste käigus, aastaid tegutsenud
noortekeskuse. Lapsevanematele annab see
kindlustunde, et nende lapsed viibivad vabal
ajal ilusas, puhtas ja turvalises keskkonnas,
kus neile pakutakse harivat ja meelepärast
tegevust.
Meie taidlus- ja kultuurielu selle aasta
tippsündmuseks võib vaieldamatult pidada
osalemist kõikide täiskasvanute huviringidest
osavõtjatega üheskoos Sõbralaadal Soomemaal.
Linnaelanike suurpeoks oli 14. korda toimunud
Mere- ja Perepäev Kunda sadamas ja rannas.
Järgmisel aastal on põhjust väikest juubelit
tähistada – 15. Mere- ja Perepäev ning 10.
aastat sõprussuhteid Kunda linna ja Eesti
Mereväe vahel. Tõdeme rõõmuga, et EML
toetus- ja tuukrilaev Tasuja kannab uhkusega
Kunda linna vappi ja koostöö on muutunud
üha aktiivsemaks. Laeva meeskond on Kundat
külastanud sellel aastal neli korda. Kohtumised
on olnud väga asjalikud ja huvitavad. Näitena
siia lasteaia lastega ja gümnaasiumi õpilastega
kohtumised,
sportmängude
traditsioon
– suvel rannajalgpall ja talvel korvpall. Uued
koostööprojektid on juba töös ja jätkuvad
järgmisel aastal. Sõprus on ja püsib.
Leidkem aega jõuluajal iseenda jaoks,

nautigem lähedaste inimeste tähelepanu ja
olemasolu ning mingem üheskoos uuele aastale
vastu reipalt ja rõõmsalt! Uus on parem, uus on
ilusam – ikka tuleb loota!
Täname huvitava ja hea koostöö eest kõiki,
kes meiega koostööd teinud!
Kiitus tublidele inimestele, kes seltside ja
huviringide juhtidena meie linna elanike vaba aja
tegevust sisukalt sisustavad!!!
Jõudu ja ilusaid hetki soovin oma tublidele
kolleegidele!!!
Valge muinasjutt, mis algab siin
Sind endaga kaasa nüüd viib
Lumistelt nõlvadelt liuglema alla
Süda avatuna tunnetel valla
Ootusest ärevaks muutub hetk …
Kas soovidemaale viib tänane retk?
Kui ei lõppeks vana, ei tuleks ka uus..
Meid ootamas 12 õnnelikku kuud.
Sündmusterohket jõulukuud kõigile soovides,
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

AASTA TEGIJA
2010
Aasta tegija ja/või teo auhinna eesmärk on
väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust
igal aastal isikutele või ettevõttetele, kes oma
tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma
paistnud linna arendamisel, tõstnud linna mainet
ja toonud paikkonnale tuntust.
Aasta tegija nimetus antakse tunnustusena
üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja
isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi,
sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta
jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja
mõjutanud oluliselt Kunda linna arengut.
Kandidaadi tegevus peab:
•
kaasa aitama linna arengule ja positiivse
maine kujunemisele;
•
parandama paikkonna majanduslikku
olukorda;
•
parandama
ja
väärtustama
linna
elukeskkonda või tooma linnale tuntust.
ESITAMINE
Ettepanekuid aasta tegija auhinna kandidaatide
kohta võib teha iga linnas elav isik ning iga linnas
tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing.
Ettepanekud
koos
põhjendustega
esitatakse
kirjalikult linnavalitsusse Kasemäe tn 19, Kunda
või linnavalitsus@kunda.ee märgusõna all “Aasta
Tegija” hiljemalt 10. jaanuariks 2011. a.
Kandideerima võib esitada:
•
Inimesi, kes on oma töös saavutanud
silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult
ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades
kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma
valdkonnas.
•
Ettevõtjaid uute töökohtade loomise,
piirkonna investeeringute eest ning linna hallatavate
asutuste ja linna ürituste toetamise eest.
•
Linna haridus-, kultuuri- ja sporditegelasi
eduka esinemise eest võistlustel, konkurssidel, linnas
suurürituste eduka korraldamise eest.
•
Linna hallatavate asutuste töötajaid, kes
on töötulemuste põhjal tunnistatud oma erialal aasta
parimaks.
•
Kooliõpilasi eriti heade tulemuste puhul,
eduka esinemise puhul aineolümpiaadidel ja
konkurssidel.
•
Teisi füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid
mitmesuguse linnale kasu ja tunnustust toonud
tegevuse eest.
Kandidaatide nimekirja vaatab läbi linnavalitsus.
Linnavalitsus otsustab aasta tegija nimetuse
määramise laekunud ettepanekute alusel.
Aasta tegija auhinnad antakse üle vabariigi
aastapäeva pidulikul tähistamisel. Teade aasta
tegijate kohta avaldatakse linnalehes ja linna
koduleheküljel.

Klubihuvilistele
Jällegi aastake möödas,
detsember, täis talve ja lund.
Ei oskagi äkki öelda
nii ilusaid sõnu, mis meeldiksid sul
…
11. detsember on täna –
klubi järjekordne avamine taas.
Ei saa unustada möödunut ära
ning mälestusi, mis seotud on
klubiga
Armas Maiu oma abilistega,
Teile soovime kõike head!
Õnne, tervist ja pikka iga
siis igaüks sammud
tulevikus klubisse seab.
Ilusat jõuluaega kõigile!
Vaike laululustijatest
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LUGEDA ON MÕNUS
Uued raamatud raamatukogus
(algus lk 8) kogemusel ning näitlikustamiseks
toodud juhtumid on pärit tema enda poolt läbiviidud
seanssidest.
Eeva Park “Kõige tugevam isa” (12 lk, NyNorden
2010). S.o Eeva Pargi esimene lasteraamat, mis räägib
kasvamisest – nii isa kui lapse kasvamisest –, nende
kooskasvamisest. See on raamat, kus sõna loob pilte
ja pilt täiendab sõna, ühtviisi tähenduslikud on aga
mõlemad. Kaia Rähni pildid raamatusse valmisid
käsitööna.
Helvi Jürisson “Kõrv peos” (32 lk, TEA Kirjastus
2010). Raamat sarjast “Lapse oma raamatukogu”.
Helvi Jürissoni luulevalimik sisaldab nii varem
ilmunud kui ka päris uusi luuletusi. Selles luulekogus
on lastepäraselt vaimukaid värsse erinevatest asjadest
ja nähtustest. Nii võrdleb luuletaja harjavart ja
marjavart, lapse nina ja kinganina, lõo pesa ja peopesa.
Mitmest luuletusest, nagu “Lestad” ja “Ninad”, on
saanud populaarsed lastelaulud.
Patricia Atkinson “Küpsev päike. Naine, kes
rajas oma viinamarjaistanduse” (inglise keelest
tõlkinud Pille Kruus, värsid tõlkinud Mihkel Mõisnik,
295 lk, Tänapäev 2010). Patricia Atkinson ja tema
abikaasa müüsid maha oma elamise Inglismaal, et
täita unistus elust maalilises Prantsuse külakeses. Siis
aga avastati Jamesil raske haigus ja majandusraskustes
Patricia mõistis, et majakese juurde kuulunud paar
hektarit viinapuid on tema ainsad toitjad. Naine
asus tegutsema. Kurnavat tööd, ebaõnnestunud
saake ja pidevat võitlust aastaaegadega leevendasid
külaelanike siiras sõbralikkus ja kasvav armastus
Prantsusmaa vastu. See on lugu võimest muutuda ja
edasi liikuda.
Mart Helme “Lembitu. Eestlaste kroonimata
kuningas” (200 lk, Kunst 2010). Kes oli tegelikult
Lembitu, kelle nime me ju kõik teame? Milline oli
tema maailm, milline tema Eesti? Need ja paljud
teised on küsimused, millele raamatus vastuseid
otsitakse, vaadeldes uudse pilguga tollaseid poliitilisi
olusid ning eestlaste keerulisi suhteid naaberhõimude
ja -riikidega.
Roman Matkiewicz ja Vello Mäss “Lippude
lehvides mere põhja!” (80 lk, eesti, soome,
inglise ja vene keeles, Ilo 2010). Raamat on terav,
hästifokuseeritud pilk Eesti meremuuseumi paljude
aastate uurimistööle merearheoloogia vallas. Juba
aastakümneid on muuseum teinud avamerel välitöid,
otsides, leides ja uurides aastasadade vältel siinsel
merealal hukkunud laevu. Neid on leitud palju, asub
ju meie väike riik nii ajalooliste kui ka kaasaegsete
mereretkede ristteel. Samuti on siinmail lõõmanud
arvukate merelahingute halastamatu leek, viies
merepõhja sadu ning sadu mitmesuguseid laevu
paljude tuhandete meestega. Raamatul on teinegi
tähendus, mida end visalt harinud ja arendanud
kutselistest meremeestest uurijad on silmas pidanud.
Pea kõik hukkunud laevad on viinud kaasa oma kohust
viimse hetkeni täitnud meremehi, kelle mälestus
väärib jäädvustamist, kas või anonüümselt, nende
laevade lugude kaudu. Merepõhi varjab saladusi veel
aastakümneteks. Iga vrakk seal kujutab endast veel
üht lehekülge merendusajaloo põnevas raamatus.
Urvi Grossfeldt “Mai tänava hiired” (56 lk,
Ilo 2010). Mai tänaval ei ole ilmaski igav, sest seal
toimetavad ühed salapärased asukad. Nad näppavad
korteritest juustu, rallivad mänguautodega, lustivad
veekeskuses, loovad keldris suurt kunsti, tegelevad
moega ja õrritavad kassi. Tuleb välja, et kui kusagil
juhtub täiesti seletamatuid asju, võib selle taga olla
üks seiklushimuline hiirepere.
Peter Pedak “Margarita Voites. Imet tabades”
(311 lk, Kunst 2010). Legendaarne koloratuursopran
Margarita Voites on laulnud kogu elu. Muutunud on
riigikorrad ja ooperilaulja staatus, esinemispaigad ja
publik, kuid Margarita vastuoluline ja põnev isiksus
on püsinud kõigutamatuna. Temas on välist sädelust
ja seesmist väärikust, eristumisjulgust ja nõudlikkust
– ta on täisverelise primadonna võrdkuju. Raamat
on keskendunud Voitese hiilgeajale, mil ta töötas
Vanemuises ja Estonias, sai kõrgeid tiitleid ja kutse
Moskva Suurde Teatrisse. Meie ees on imetabane laulja
ja elav inimene oma võlude ja iseärasustega. Tema
harukordne elujõud ja loomistahe ei näita väsimuse
märke. Nüüd, seitsmekümnendates eluaastates, liigub
Margarita Voites koloratuursopranite loomingulise
pikaealisuse maailmarekordi purustamise poole.
Kati Lumiste “Minu Ibiza. Vaba armastuse
saar” (216 lk, Petrone Print 2010). Ibiza on
Hiiumaa suurune maalapp keset Vahemerd, mida
mulle reklaamiti kui kohta, kus 60% elanikkonnast
on seksuaalse hälbega või narkomaanid. Ibizal on
Euroopa suurimad diskoteegid, siin lokkab narkoäri ja
vabameelsus. Mõne jaoks põrgu, teise jaoks paradiis.
Ibizal on varjatud pool, kirgas kargus, mis avaldub eriti
selgelt siis, kui hooaeg on läbi ja turistid ära lähevad.
Ibizal otsivad ennast ja kadunud aegu hipid-lillelapsed
ning teised armastusse ja vabadusse uskujad. “Minu
Ibiza” pole vaid lust ja lillepidu, on ka valu ja haiget
saamist nagu päris elus ikka. Selle raamatu siduv aines
ja selgroog on mu kirju elu. Tung minna, olla teel,
avastada ennast ja oma identiteeti mujal. Minna üksi,
häälega. Minna väikese lapsega. Armastuse otsimine,
vaimustuse leidmine. (Vt edasi lk 11)
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Talvepuhkus Ehedate juures

Käpikud ... tutimütsid ... ja punased põsed
− jälle ongi käes mõnus lumine talv. Põue
poeb jõuluootus ... Tekib soov olla koos oma
armsate sõprade ja perega. Võib-olla on just
üks mõnusalt talvine − hoopis teistsugune
ja teistsuguses keskkonnas, kodust väljas
– koosolemine meile kallite inimestega see, mis
tekitaks meis talverõõmu.
Kevadel oli mul võimalus tutvuda lähemalt
meie linnale väga lähedal olevate – Ehedatega!
Olin ennegi käinud turismitaludes ja ei osanud
seetõttu midagi uut oodatagi ... Aga ... Kas teate,
kui lahedad on need “ehedad”? Need toredad
särasilmsed perenaised, kes meid vastu võtsid
ja meile omi puhkevõimalusi tutvustasid, olid
rõõmsad, 100% kogu südame ja hingega oma
külalistele pühendunud ... Millised elamused
− ilusad hobused, haruldased loomad ja
linnud … ; Millised kohtumised − kuldsete
meistrikätega mõisaperenaisega ...; Millised
maitsed – kuum supp, omatehtud keedised
ja kompotid, küpsetatud koogid ja küpsised,
mõnusad ravimtaimeteed ning ahjust värskelt
tulnud soe leib ürdivõiga. Sulgesin silmad ja
tundsin ennast õnnelikuna ...
Nüüd, mil käes on talv, mõtlen tagasi
kevadele-suvele ning tunnen igatsust, et
Ehedatele taas külla minna. Just nüüd - suure
valge lumega ... Ehedate juures on võimalik
puhata peaaegu nagu kodus ... kuid ilusas
looduses, linnakärast täiesti eemal …
Kuusekännu ratsatalu. Linnasaginas on
raske saavutada tõelist talvemeeleolu. Tule
maale, sõidame saanidega kuljuste helinal
metsa, viime loomadele külakosti, sööme
verivorsti ja piparkooke, joome teed ja ootame
jõuluvana!
Loobu küla, Kadrina vald, Lääne-Virumaa
45220;
http://kuusekannu.maaturism.ee/;
kuusekannu@maaturism.ee; +372 50 94 460;
+372 52 942.
Kuusiku loodustalu. Eemal linnakärast kauni
Lahemaa veerel Viitna Pikkjärve lähedal asub
väike, hubane ja kodune Kuusiku loodustalu.
Ootame ehedaid elamusi kogema igas vanuses
loodusenautijaist
puhkajaid.
Elamuseks
on majutus-, toitlustus- ja saunateenused.
Kuusiku talu pakub traditsioonilist taluleiba!
www.kuusikunaturefarm.ee; sirje@datanet.ee;
www.viitnasepad.ee; +372 51 53 573.
Mätta ratsatalu. Mis saaks olla veel
toredam talvine üritus, kui reesõit lumises
metsas või lagendikul koos päikeseloojanguga
ja peale seda mõnulemine kuumas saunas. Tulge
koos perega, võtke lapsed ja sõbrad kaasa!
Reesõit on kindlasti mõnusaks vahelduseks
tavalises
argipäevas.
www.ratsatalu.ee;
info@ratsatalu.ee; +372 32 52 750; +372 55
696 241.
Arma ratsatalu. Võimalusi erilisteks
jõuludeks: reesõit lumises looduses, kaetud
jõululaud puhkemaja kaminaruumis, puuküttega
saun, ööbimisvõimalus puhkemajas, tutvumine
tallis hobustega ja neile jõulumaiustuste
andmine,
jõulukaunistuste
meisterdamise
töötuba. Rutja küla, Vihula vald, LääneVirumaa 45451; www.armaratsatalu.maatur
ism.ee; armaratsatalu@gmail.com; +372 53
403 806.
Karepa ürdiaed. Metsloomade- ja lindude
toitmine. Omavalmistatud tervislike kingituste
ideed ja jõulutee valmistamine (mille saab
kaasa). Jõulutee ja jõulunäks. Karepa küla,
Lääne-Virumaa;
www.ravimtaimeaed.ee;
ravimtaimed@hot.ee; +372 52 96 536.
Metsaantsu
jaanalinnufarm.
Tere
tulemast linnu-, looma- ja loodusesõbrad!
Metsaantsu talus kohtute jaanalindude, emude,
faasanite, põhjapõtrade, shetlandi poni ja
paljude huvitavate kodulindudega. Toolse
küla, Lääne-Virumaa; www.hot.ee/metsaantsu;
kilmi@hot.ee; +372 513 79 11.
Lisainfot
toredate
“ehedate”
kohta:
www.ehedad.ee
Valgeid mõtteid, talverõõmu südamesse ning
ehedaid elamusi!
Kristi Onkel
Ehedalt vaimustunud turismikonsultant :)
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Kas Sinu suitsuandur on töökorras?
Ainult
töökorras
suitsuandur
päästab
tulekahjust õigeaegselt märku andes Sinu elu!
Alates möödunud aasta 1. juulist peab igas
kodus olema vähemalt üks suitsuandur. Uuringud on
näidanud, et tänaseks on suitsuanduriga varustatud
ligi 80 protsenti leibkondadest. Samas on sagenenud
juhtumid, kus väike elupäästja ei rakendu vajalikul
hetkel töösse. Kui 2009. aastal leidsid uurijad mittetöökorras suitsuanduri viiel protsendil Eestis aset
leidnud tuleõnnetustest, siis tänavu on nende osakaal
tõusnud juba 15 protsendile.
Millal
kontrollisid
viimati
Sina
oma
suitsuanduri töökorrasolekut?
Tee kord nädalas ringkäik kõikidesse tubadesse,
kuhu suitsuandur paigaldatud on, ja vajuta anduri
testnuppu! Kui suitsuandur hakkab valjult piiksuma,
annab Sinu väike elupäästja õigeaegselt märku ka
puhkenud tulekahjust. Kui peale testnupu vajutamist
andur vaikib, on patarei tühjaks saanud ja siis andur
tulekahjust märku ei anna.
Suitsuandur hoiatab Sind patarei tühjenemisest
ka üksikute piiksatustega, nagu oleks kilk majas.
Siis asenda tühi patarei samalaadse täis patareiga
ja Sinu väike elupäästja on jälle töökorras. Patarei
vahetamiseks võta suitsuandur laest alla, eemalda
korpus, võta vana patarei välja ja ühenda uus. Pane

suitsuandur lakke tagasi ja vajuta uuesti testnuppu
- kui andur valjult piiksub, kaitseb suitsuandur Sind
ja Sinu peret.
Ära unusta andurit kontrollida ja selle patareid
vahetada ka oma eakate lähedaste kodus.
Kas Sinu suitsuandur annab vahel valehäireid?
Tihtilugu põhjustab valehäire suitsuandurisse
sattunud tolm. Tolmust põhjustatud valehäire
vältimiseks puhasta paar korda aastas suitsuanduri
korpus tolmust puhtaks! Selleks ei pea neid isegi laest
maha keerama. Puhasta andur tolmust tolmuimeja,
tolmuharja või kergelt niiske lapiga.
Sageli põhjustab valehäireid ka kööki paigaldatud
suitsuandur, mis võib reageerida toiduaurudele ja
nii Sinu igapäevast elu häirida. Kui Sul on avatud
köök, siis paigalda suitsuandur toapoolsesse ossa, kus
toiduaurud selleni ei jõua.
Kas Sinu kodus on piisav hulk suitsuandureid?
Seadus ütleb, et kohustuslik on paigaldada elupaika
üks suitsuandur. Samas ei saa väike elupäästja õigel
ajal tulekahjust märku anda, kui põleng saab alguse
mõnest teisest ruumist ja uksed on suletud. Siis, kui
suits on lõpuks andurini jõudnud ja viimane tööle
rakendub, ei pruugi väljumistee enam suitsust prii
olla. Seepärast mõtle hoolikalt läbi, kas Sinu elamisse
piisab vaid ühest andurist või läheb mitut vaja. Kas

Sinu pere kõik liikmed kuulevad suitsuanduri heli
õigeaegselt ja kas neil on võimalik ohualalt väljuda.
Kõigepealt paigalda suitsuandur magamistoa ees
asuvasse ruumi, olgu selleks siis esik või elutuba. Just
siin avastab suitsuandur muudest ruumidest alguse
saanud tulekahjud ja hoiatab magajaid enne, kui
suits nendeni jõuab. Lisaks paigalda suitsuandur ka
magamistubadesse. Vahel saavad tulekahjud alguse
ka magamistubadest ja nii on võimalik magajat
varitsevast ohust õigeaegselt teavitada.
Kolm lihtsat põhitõde:
* Paigalda oma koju suitsuandur;
*
Kontrolli
kord
nädalas
suitsuanduri
töökorrasolekut ja vaheta vajadusel patarei;
* Puhasta suitsuandur paaril korral aastas tolmust.
Kust Sa saad infot suitsuanduri kohta?
Kõige täpsema info suitsuandurist saab pakendis
olevalt kasutusjuhendilt.
Lisainfot suitsuanduri soetamise, paigaldamise ja
hooldamise kohta saab küsida pääste infotelefonilt
1524 ja veebilehelt www.suitsuandurid.ee
Ainult töökorras suitsuandur päästab Sinu ja
Su lähedaste elu!
Karmo Lillemets
Ida-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo
peaspetsialist

Puuetega inimeste valmistatud käsitöötooted e-poes
THINK Eesti MTÜ on tegutsenud juba 2004.
aastast. Sellest ajast peale oleme teinud puudega
inimestele hulganisti erinevaid e-koolitusi ning
pakkunud oma koolitatutele ja liikmetele jõudumööda
sobivat tööd. Oleme aastate jooksul märganud, et
paljud meie inimesed teevad suurepärast käsitööd,
kuid nad ei oska oma annet lisasissetuleku
võimalusena käsitleda. Otsustasime luua silla
puudega inimestest käsitöömeistrite ja tarbijate
vahel, käivitades e-poe ning pakkuda seal kvaliteetset
toodangut. Eelmisel aastal kirjutasime projekti
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, see ka rahastati.
Käsitöötegijaid otsisime e-maili listide kaudu,

käisime ka laatadel oma ideed tutvustamas ja kaupu
müümas. E-poe meeskonnas on programmeerija
Meelis, arendusjuht Anneli, netipoe juhataja Anneli
ja projektijuht Külliki. Kõik meeskonnaliikmed on
rohkem või vähem ka ise puudega inimesed. Lisaks
kuulub organisatsiooni sadakond inimest, kes meie
tegemisi toetavad. Käsitöömeistreid on meil üle Eesti,
ootame aga põnevusega uusi tegijaid, kes oma tooteid
meile pakuksid. Loomisel on ka THINKi oma bränd,
mida hakkame pakkuma e-poes nii Eestis kui ka
välismaal. E-pood on juba praegu eesti, vene, inglise
kui ka soomekeelne. Ostmine poest on sama mugav
kui teistestki e-poodidest- kaupa saab tellida nii Eesti

Posti, SmartPosti kui ka kulleri kaudu. Pood on küll
üsna värske, kuid juba on ostetud kaupu endale ja
oma perele. Jõulud ju ukse ees, käsitöökaup on vägagi
sobiv pereliikmetele-sõpradele kinkimiseks. Meie
kaupu on võimalik soetada ka laatadelt- osaleme
mitmel jõululaadal. Pood ise asub aadressil http:
//www.shop.think.ee/
Kaupa saab pakkuda telefonitsi 51965729- Anneli
Metson või e-kirja teel shop@think.ee

süvendab vägivallatseja pidev alandav ja mõnitav
käitumine ohvri suhtes. Siin on oluline teada, et abi
otsimata jättes olukord vaid süveneb ja mida pikemalt
protsess kestab, seda raskem on välja rabeleda.
Raskemaks teeb olukorra ka see, kui peres on
lapsed, ja seda nii majandusliku kui ka emotsionaalse
poole pealt. Kindlasti tasuks ohvril mõelda, kas ta
tahab sarnase suhtemustri kordumist ka oma laste
peredes, sest paraku võtavad lapsed meie peremudeli
üle, meeldib see meile või mitte. Lisaks sellele on
lastele traumeeriv näha ühe vanema pidevat vägivalda
teise suhtes, mis võib oluliselt kahjustada nii nende
psüühika arengut kui ka kujunevat maailmapilti ja
ellusuhtumist. Rääkimata sellest, et tihtipeale kipub
vägivaldne abikaasa/elukaaslane ühel hetkel muutuma
ka vägivaldseks lapsevanemaks, kujutades siis lapse
elule ja tervisele juba otsest ohtu.
Soovitan kõigil ohvritel kindlasti abi otsida. Isegi
kui esialgu ei suudeta kohe erinevatel põhjustel
haigettegevast suhtest loobuda, on võimalik tasapisi
taastada hingeline tasakaal ja leida erinevaid lahendusi
olukorra muutmiseks. Soovitan kindlasti pöörduda
politseisse ja vägivaldsed olukorrad fikseerida,
samamoodi fikseerida tekkinud tervisekahjustused
meditsiiniasutuses. Sageli ähvardavad vägivallatsejaid
oma ohvreid millegi veel hullemaga, kui nad
peaksid julgema olukorra avalikustada. Reeglina
on vägivallatsejad siiski suhteliselt arad, kui asi
ametlikuks peaks minema ja ei julge enamasti oma
ähvardusi teoks teha. Ohvriabi kaudu on sel juhul,
kui olukord on politseis fikseeritud, võimalik saada
psühholoogilist abi (nõustamist ja teraapiat) riigi poolt
kliendi jaoks tasuta. Saame soovitada ka erinevate
koostööpartnerite poolt pakutavaid teenuseid ja aidata
koostada erinevaid dokumente ametiasutuste jaoks.

Püüame alati leida ohvrile sobivaimat lahendust just
sellele konkreetsele olukorrale, milles ta parasjagu on.
Meie poole võib pöörduda ka anonüümselt.
Tahaksin lõpetuseks öelda veel seda, et
ohvriabiteenusena saame me anda kliendile erinevaid
võimalusi, kuid lõpliku otsuse oma elu muutmiseks/
parandamiseks peab klient ikka ise tegema. Soovin
kõigile abivajajatele julgust ja jõudu abi otsimiseks ja
oma elu tähtsate otsuste langetamiseks!
Ohvriabikeskuste asukohad ja kontaktandmed
Virumaal:
Rakveres: Tallinna 30 (pensioniameti ruumides)
tel 327 8384 lviru.oa@ensib.ee
Kohtla-Järvel: Pärna 24 (pensioniameti ruumides)
tel 339 5712 iviru.oa@ensib.ee
Jõhvis: Keskväljak 1 (maavalitsuse hoones) kab
120 tel 337 0778 iviru.oa@ensib.ee
Narvas: Malmi 5A (pensioniameti ruumides) tel
357 9022 iviru.oa@ensib.ee
Monika Martin
Virumaa Ohvriabikeskus

Külliki Bode
Projektijuht

Riiklikust ohvriabist

Riikliku ohvriabi loomisest on käesolevaks ajaks
möödunud 5 aastat, teenust kui sellist on osutatud
siiski alates 2005. aastast. Sellest alates on teenus
edasi arenenud, lisandunud on psühholoogilise abi
kulu hüvitamine.
Üha rohkem pöördub meile perevägivalla ohvreid,
sealhulgas ka lähisuhtevägivalla all kannatajaid.
Perevägivallal on palju erinevaid avaldumisvorme:
vaimne, emotsionaalne, füüsiline, seksuaalne,
majanduslik. Enamasti ei ole tegu pelgalt ühe
konkreetse avaldumisvormiga, vaid erinevate vormide
tugevalt läbipõimunud seguga. Tihti ei saa ohver ise
arugi, mis temaga täpselt toimub – ta mõistab, et
midagi on väga valesti, kuid ei oska ka ennast kuidagi
aidata. Ohver vajab aega tunnete selginemiseks
ja võimalust oma elu üle järele mõelda. Siin algab
esimene osa meie tööst: kuulata inimene ära, pakkuda
talle tuge ja hinnanguvaba mõistmist. Enamasti on
ohvrid sellise emotsioonide koorma all, et neilt polegi
võimalik oodata ratsionaalset olukorra hindamist ja
sellele vastavat käitumist. Tihti on vägivald nende
suhtes kestnud aastaid, olles alanud väikestest asjadest
ja kasvanud lumepallina veeredes tohutuks laviiniks.
Sageli kannatavad ohvrid, eriti pikaajalised
ohvrid, tugeva süü- ja häbitunnete koorma all.
Mõeldakse, et ju ma siis ikkagi olen midagi valesti
teinud, kuidagi valesti käitunud, et minuga sellised
asjad juhtuvad. Tihti on vägivallatsejad väljaspool
kodu väga head suhtlejad ja osavad kuvandiloojad,
pettes sellega mõnda aega ära ka väljaspool lähedast
pereringi olevad sõbrad ja tuttavad. Ohver, kellele
võib-olla veel kiidetakse tema abikaasat/elukaaslast
kui igati toredat inimest, ei julgegi enam kellegi
poole pöörduda, et oma murest rääkida. Seda takistab
ka tugev häbi- ja alaväärsustunne, mida omakorda

Sügistuulega Sa läksid teele,
Mälestus jääb Sinust meelde …
Sügav kaastunne Ilmatarile
perega armsa venna

RIHO SIPRIA
surma puhul.
Reet, Tiiu, Karme,
Karin ja Johannes

Südamlik kaastunne Maimu
Jurtomile

ISA

Nii habras on antud viiv siin ilmas …
Meie siiras kaastunne Virve Südale
lähedastega kalli

KARLI ADLI
kaotuse puhul.
Altvälja, Lindlo, Traks, Mäe, Roots,
Randver

Avaldame südamlikku
kaastunnet Virvele vend

KARLI ADLI
surma puhul.

kaotuse puhul.
Elli, Heli ja Eve

Ermine, Aino, Hans, Kalju,
Helve ja Ants

Tühjaks jätsid kodumaja, mida
loonud aastate teel
Töö röövis Sult tervise, jõu
Viimne puhkepaik kalmistul ...
Mälestame viiendal surmaaastapäeval austatud töömeest

BERNHARD MASINGUT
Aili, Vaike, Luule ja Vaino
peredega

LUGEDA ON MÕNUS
Uued raamatud raamatukogus
(Algus lk 8, 10) Edu Kuill “Soomaa loomajutud”
(144 lk, Mytho 2010). Raamatus on tõestisündinud
humoorikad loomalood Soomaa kandist. Soomaa
on metsik paik, kus püsielanikke on vaid sadakond.
Karudel, huntidel, ilvestel, aga ka näiteks rästikutel
on seal hea põli, segajaid ja häirijaid on vähe. Sama
tunnet naudivad ka kohalikud elanikud. Nende kahe
kogukonna kokkupuudetest ongi sündinud põnevad ja
naljakad lood. Raamatu autor Edu Kuill on töötanud
Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses, pidanud
turismitalu, olnud Kõpu vallavolikogu esimees ja
kohaliku kooli õpetaja. Rahvapärimusi uurides avastas
ta enda jaoks ka šamanistliku eluviisi. Raamatus
kasutatud õlimaalide autor Tiiu Kuill on samuti
Soomaalt pärit.
Mai Raet “Surnud liblikad” (162 lk, Tänapäev
2010). 15-aastane Pilleriin elab koos venna
Mattiasega omaette korteris. Nende emal on uus elu
uue mehega. Tüdruk võtab omaette elamisest kõik,
mis võimalik. Tema suvi möödub just nagu liblikal
– kiiresti, naudingu- ja piduderohkelt. Ent sügise
saabudes hakkab kõik muutuma. Pilleriin kaugeneb
vennast üha enam. Probleemid koolis on ühtäkki
suuremad kui vaid üks kaks tunnikontrolli eest. Siiani
tähtsad olnud inimesed kaovad tüdruku elust üha uute
valede lisandudes. Mõned liblikad uinuvad sügisel
ja ärkavad kevadel uuesti. Teised liblikad surevad.
Milline liblikas on Pilleriin?
Elizabeth Gilbert “Söö, palveta, armasta”
(inglise keelest tõlkinud Anne Kahk, 380 lk, Varrak
2010). Raamat on ühtaegu füüsiline teekond, vaimne
otsimisretk ja reisimälestus. Autor, kes tundis, et ta elu
on tupikusse jõudnud, otsustas minna seda muutma.
Itaaliast otsis ja leidis ta naudinguid ja köögimõnusid,
Indias õppis mediteerima ning Indoneesias
sensuaalsust ja vaimset tervenemist. Lugejal on
võimalik rännata koos autoriga ja jälgida, kuidas
segaduses, vaimselt ja hingeliselt kurnatud naisest
saab noorenenud, enesekindel ja armunud naine.
Toomas Paul “Totrus ja tähendus. Mõrkjaid
mõlgutusi” (288 lk, Tuum 2010). Oleks vähe öelda,
et Toomas Pauli uus teos on esseedekogumik.
Pigem on see kommenteeritud entsüklopeedia,
koondades endasse 21. sajandi suuri küsimusi alates
tahtevabadusest, kvantfüüsikast ja lõpetades kasvõi
blogimise ja kaubmärkide elujõulisusega. Toomas
Paul mõtestab nähtusi, millele tänapäeva inimene
peab vastuse leidma, olgu see siis meditsiinieetika,
ökokriisid,
eutanaasia,
antidepressandid,
geiliikumine, küborgid, muutunud teadvusseisundid,
DNA, GMO või SMS-id. Intelligentse vaatlejana
ei paku ta isiklikke must-valgeid teese, vaid toob
oma mõttekäikude kinnituseks arvukalt tsitaate oma
ala asjatundjatelt. See raamat võib olla ühtaegu nii
abimees elu mõtte otsijale kui ka viktoriiniküsimuste
koostajale. Elegantselt ja mõttetihedalt sõnastatud
teadusvinjettidel on mitmeid tähenduskihte, pakkudes
nii äratundmis- kui avastamisrõõmu. Ja lõpuks koorub
sellest välja religiooniloolase Toomas Pauli vastus
küsimusele, kus Jumal on.
Krista Ojasaar “Tumedad linnad” (96 lk,
Ilmamaa 2010)
Kallis ma pole sulle öelnud
täna veel mitte
kui väga ma igatsen
ootan kannatamatult su saabumist
et siis minna koos koju
ja seljad vastamisi
raamatuid lugeda
Meg Blackburn Losey “Tänapäeva lapsed.
Kristallilapsed, indigolapsed, tähelapsed, Maa
inglid ja üleminekulaste nähtus” (inglise keelest
tõlkinud Kaisa-Kitri Niit, 219 lk, Pegasus 2010). Kes
on “tänapäeva lapsed”? See on laste uus põlvkond
– vastuvaidlematult kaugemale arenenud kui eelmised
põlvkonnad –, kes on tulnud meie maailma väga
eriliste annetega. Paljud neist mäletavad, kus nad olid
enne Maale tulekut, sageli mäletavad nad isegi oma
eelmisi elusid. Nad jagunevad mitmesse erinevasse
kategooriasse: * indigolapsed ehk paradigma tähtsad
esindajad, kes loomuomaselt teavad, et meie maailmas
on midagi valesti ja et ühiskonna reeglid ei arvesta
kõikides olukordades alati konkreetsete asjaolude
ja indiviididega; * intuitiivsed ja telepaatilised
kristallilapsed; * tähelapsed, kes on võimelised
suhtlema vaimselt ja nägema ette tulevikku; *
Maa inglid ja üleminekulapsed, kes jäävad kuhugi
vahepeale.
Nende väga erinevate ja ebatavaliste laste
fenomenide kohta ei ole palju avalikult kättesaadavat
informatsiooni, sest puhtalt energeetilisi nähtusi on
raske dokumenteerida ja teaduslikult tõestada. See
raamat räägibki millestki, mida ei saa veel mõõta,
aga mis toimub meie maailmas iga päev: siia kogutud
materjal põhineb vahetul kogemusel, mis on kogutud
tervendamisseanssidelt, individuaalsetest intervjuudest
ning veebilehekülgedelt, kuid oma panuse on andnud
ka professionaalid, kes mitte ainult tunnistavad nende
laste olemasolu, vaid töötavad nendega iga päev.
Lühikokkuvõtted Raamatukoist:
http://www.raamatukoi.ee
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MEELDEJÄÄV ISADE- ja VANAISADEPÄEVA ÕHTU KOOLIS

27.11.2010 Määritult Määri vastu. Esiliiga
mäng Määri küla vastu viibis kahel põhjusel. Esiteks
kestis veidi üle planeeritu vilistlaste võrkpallifinaal ja
teiseks oli jälle vaja leida lahendus särkidele. Õnneks
saime külalislahkelt külaliste kollased mustadega
asendatud ... Mänguks eriti ei läinudki. Esimese
veerandaja turvaline eduseis 27:6 andis mõlemale
osapoolele võimaluse jalad sirgeks lüüa. Gert Pressi
23 ja Ilgar Kadõmovi 19 punkti olid kõige suuremaks
panuseks 82:50 võitu.
27.11.2010 Kunda Kool - 115. Vilistlaste
mängud. Kunda Kooli 115. sünnipäeva puhul peeti
vilistlaste võrk- ja korvpallivõistlusi. Hommikul kella
kümneks oli võimlasse kogunenud kolme võistkonna
jagu kossukaid. Meeskondade koosseisud alates
varem lõpetanutest. AAA (Lauri Aja, Klaus Vilimäe,
Andre Vall, Koit Uustalu, Andre Himuškin); BBB
(Janar Kippel, Vitali Budilov, Märt Raam, Raido
Kõiv, Raigo Timm, Rando Kozlov); CCC (Magnus
Sirelmets, Alari Luht, Siim Jalakas, Andres Mill, Erki
Külanurk, Toomas Tamm, Martin Rootare, Gunnar
Press). Mänguaeg 2x12 minutit.
Esimene mäng AAA vs BBB. Vanemad alustavad
hästi. Minnakse juhtima 9:0 ja võidetakse poolaeg
14:5. Teisel poolajal veab Märt Raam kaaslased
agressiivsemaks ning närvilise lõbu võidabki BBB
ülinapilt 23:22.
Teine mäng AAA vs CCC. Loosi tahtel pidid
kaotajad ka edasi mänguväljakule jääma. Selles
kohtumises avaldasid nooremad pidevalt survet ning
see tõi ka edu. Poolaeg 21:17 ja kogu kohtumine 39:
31 CCC-le.
Kolmas mäng BBB vs CCC. Huvitav,
vaheldusrikas, närvesööv, põnev... Algus CCC
juhtimisel 12:0. Edasi mäng tasakaalustus
ning poolaeg juba BBB-le 17:16. Lõpp oli eriti
dramaatiline. BBB sai viimase kaheksa sekundi
jooksul neli katset vabaviskejoonelt, aga tabas vaid
korra! See jättis võidu 32:31 CCC-le.
26.11.2010 Vajakajäämised vabavisetel. ABB
Kunda/KÜG käis Muugas ja tuli tagasi kaotusega.
67:73. Protokollist leiab, et poolaeg võideti 37:
36. Tasavägise mängu otsustasid vabavisked. Kui
meeskond tabab neid 22-st 5, siis ei oska ilusamateski
kujutlustes võitu näha! Meie resultaadi eest hoolitsesid
rohkem Rait Türkel 22, Gert Press 17 ja Gennadi
Zadonski 15 punktiga. Vastastest jõudis kahekohalise
summani viis mängijat.
23.11.2010 Poolfinaali! RSK sPORTKUNDA/
Hulja meeskonna korduskohtumine Väike-Maarjas
kohaliku ReinPauli-ga oli pingeline algusest lõpuni.
Tervisehäda jättis pingile Ainar Villersi. See nõudis
teistelt seda rohkem pingutamist. Vastaste suurim edu
oli viimase veerandaja esimesel minutil 73:64, mis
summa summarum tähendas siiski meie 3-punktilist
paremust. Lõppskooriks kujunes meie kaotus 84:
89. Edasi viis esimeses kohtumises saadud suurem
võit! Resultatiivseim oli taaskord Raido Villers 21
punktiga. Priit Aja lisas 16 ja pingilt minnes väga
hästi kolmeseid sopsanud Kaido Vahesalu 15 punkti.
Väga hea mängu tegi ka ilmeksimatult tabanud
Marko Murro. Marek Suitsu mängujuhtimist takistas
edukalt Siim Jalakas. Kohati uskumatuna tundunud
vilepartiist hoolimata suutsime vältida “tehnilist”,
mis vastastele aga kohale jõudis! Suurim üllatus tuli
seekord hoopis tribüünilt. Kaido Vahesalu 2,5 kuud
õpinguid ja treeneritööd Päästekoolis tõi vaatajateks
fanaatiliselt Kundat toetanud ja ka trummi löönud
seltskonna. Paik tundus tõelise “kodusaalina”!
Poolfinaalis tuleb kohtuda Simuna Ivaxiga.
21.11.2010 Võrokad jõudsid virukatest rohkem.
PA klassi kohtumise Väike-Maarjas, kus vastaseks
tuli Kuldre Kool/Võru KK, tegi raskeks asjaolu, et
treener Vaido Rego oli sõitnud väikeste virulastega
öösel Moskvasse. Puudus ka mängujuht Sander
Klaan, kes oli esmaabi kursustel. Mäng tiksus vaikselt
vaheldumisi juhtides kuni lõpuvileni. Viimasena jäid
juhtima külalised. 68:74 oli seis kodumeeskonna
poolt vaadatuna. Mait Jalast ja Taimo Tiimus tõid
17 ning viie veaga välja langenud Tanel Laumets 15
punkti. Kahjuks jäi napiks BC Tarvas/Rakvere SK-ga
meeste liigas mängiva Olav Leissoni panus, kelle 16st pealeviskest tabas vaid üks!?!
20.11.2010 Kaks mängu Tartus. PC2 vanuseklass
oli külas Erkmaa Korvpallikoolil. Võõrustajate
esimene võistkond ei jätnud meile vähimatki
võimalust. Kaotasime 28:111. Vastane on eelmise
aasta Eesti meister ning valmistub kahe nädala pärast
Barcelonas kohtuma Hispaania tugevamate klubidega.
Teisest võistkonnast suutsime napilt paremad olla 53:47. Väga hea mängu tegi Hendry Engelbrecht, kui
vaid need vabavisked ka tabanuks...
Esimese mängu punktid: Siim Tisler, Hendry
Engelbrecht ja Marcos Odar 6, Sten Pobbul 5,
Kert Sokolov 3 ning Rainis Mägisoo 2 punkti.
Teise kohtumise skoor: Sten Pobbul 27, Hendry
Engelbrecht ja Marcos Odar 8, Siim Tisler 6 ning
Robin Aleksander Jäppinen 4 punkti.

Eelmisel esmaspäeval sõitsime koos üheksandate
klassidega Tallinnasse ekskursioonile. Meid tulid
vaatama neli õpetajat, kaks neist olid meie klassijuhataja
Ljudmila Viktorovna ja meie eesti keele õpetaja Mare
Lina. Sõitsime välja umbes kelle 8.10 ja olime kohal juba
kolmveerand kümme. Me tulime natuke vara ja pidime
ootama. Kell kümme meid lasti sisse Stenbocki majja.
Seal meile jutustati valitsuse tööst, Eesti poliitilisest
seisukorrast. Vahepeal jalutasime vanalinnas ja käisime
panime küünlad Nevski katedraalis.
Pärast seda meid viidi Riigikogu majja, kus meile jälle
jutustati Eesti poliitikast. Ma sain aru ainult nelikümmend
protsenti sellest, mis see mees rääkis, sest ta rääkis nii
kiiresti, et uskumatu. Seal meil oli ka kümne küsimusega
viktoriin, millest õigesti vastasin umbes 6−7. Pärast
oli, mis venelased ütlevad “ZEREBJOVKA” nende
viktoriinipaberitega ja ma võitsin aastapliiatsi, mingi
märgi ja nätsud.
Pärast Riigikogu meid viidi sööma kohvikusse, mis
asub Rahandusministeeriumi majas. Seal meile anti
praetud viinereid, kartulid kastega ja salat. Väga lihtne,
aga maitsev.
Me olime ka Viking Line’il, kus meile näidati üht osa
laevast ja ma saan öelda, et see ei ole laev, vaid väike linn.
Seal laevas on restoranid, poed, paarsada magamistuba.
Veel seal oli meil “baljava” – kingiks kõrvaklapid valget
ja rohelist värvi ja mingit kosmeetikat.
Kogu päev oli väga mõnus ja ma tahaks seda korrata.

Vt edasi: http://www.hot.ee/sportkunda.

Juri Sorotski, 8. c klass

Paar aastat on möödunud ajast, kui viimati
koolimajas lapsi isade käekõrval näha võis.
Nüüd oli selleks taas võimalus. Isad saabusid
koolimajja tasakaalukate ning ootusärevatena,
laste silmad särasid lustlikult. 15. novembri õhtul
toimus koolimajas isadepäeva tähistamine, kus sai
osaleda ühes kolmest töötoast. Valida sai puutöö,
sporditegemise või kokkamise vahel.
Üritus algas avasõnadega, millele lisasid meeleolu
3. a klassi laste ettekantud luuleread tänapäeva isadest.
Seejärel mindi rõõmsal sammul valitud töötuppa, kus
asuti askeldama juhendajate näpunäidete alusel.
Pärast koolitunnipikkust tegutsemist saadi jälle
kokku õhtu õdusaks lõpetuseks. Kaeti laud kokkamise
töötoas valminud pirukate, tee ning morsiga.
Pidulikkust lisasid 2. b klassi lapsed luuletuse
lugemisega ning üheskoos lauldi teemakohast laulu
meistrimeestest. Kõik lapsed riputasid oma isale

Õpilaste omalooming
Vahendas õpetaja Mare Lina
Kirjaviis muutmata

Ekskursioon Tallinnasse

tänutäheks kaela puidust medali, mis tunnustas neid
kui kõige lahedamaid papse.
Õhtu oli tore, meeleolukas ning isade tänu
korraldajatele siiras.
Kirjutas õpetaja Jana Rootare
KOKKAMINE. Üks grupp valmistas õppeköögis
õunakooki ja viineripirukaid. Kui alguses olid papad
veidi kõhklevad ja uurisid retsepti üsna ebakindlalt,
siis üsna peagi asendus see hoogsa tegevusega. Kõik
vajalikud ained olid laudadel olemas, leiti ka nõud ja
koogitegu võis alata. Tore oli vaadata, kui sujuvalt
kulges omavaheline koostöö, kuidas ühed vahustasid
mune, teised sulatasid soojas piimas võid, kolmandad
jälle rullisid tainast jne. Igatahes päris kindel oli
see, et need mehed tundsid end köögis nagu kodus.
Oma nõu ja jõuga oli abiks ka päris kokk Urmas
Lindlo. Kuigi suuremad tegijad olid isad ja vanaisad,
siis ei saa alahinnata ka laste osa koogi ja pirukate

Töövarjupäevast koolis
Iga aasta novembrikuu kolmandal neljapäeval
toimub ülevabariiklik töövarjupäev.See on mõeldud
gümnaasiumiklasside õpilastele, kel on siis võimalus
heita pilk teda huvitava elukutse esindaja “päristöö”
olemusse. Sel päeval jälgib õpilane varjuna täiskasvanu
tööpäeva tööprotsessi sekkumata ning teeb hiljem nähtust
kokkuvõtte.
Meie koolis on töövarjupäeva organiseeritud juba
aastaid ja sel aastal osales 28 gümnaasiuminoort ?10.
klassist 16, 11. klassist 5 ja 12. klassist 7. Varjudeks oldi
Rakvere Haigla traumapunktis ja radioloogiaosakonnas,
TV3-s, ilusalongis, lasteaias, lillepoes, OÜ Wesmos ,
“Lemeksis”, Ida-Politseiprefektuuri Rakvere osakonnas,
Maxilla hambakliinikus ortodondi juures, Rakvere
AQVA Hotelli SPA-s, Tallinki reisilaeval, Tallinna
Heleni koolis (vaegkuuljad-nägijad õpilased), Tartus
astronoom-doktorandi juures.
Meie oma koolis varjutati õppealajuhatajat, logopeedi
ja algklassi õpetajat. Nordic Tsement pakkus toredat
võimalust nende spetsialiste varjutada ja 6 noort kasutas
seda. Kokkuvõttelehtedelt võis lugeda, et õpilased jäid
päevaga väga rahule, said palju uusi kogemusi-teadmisi
töömaailmast ja peavad sellist projekti väga vajalikuks
ja harivaks. Liisa 12. klassist tuli Tartust vaimustusega
tagasi ja teatas, et sel päeval otsustas ta kindlalt füüsikuks
saada. Aleksandril tekkis suurem huvi arstikutse vastu,
Maksim hakkas huvituma tööst spetsialistina tehases
jne jne.
Leiti ka, et selline päev võiks sagedamini toimuda kui
kord aastas.
Kunda Ühisgümnaasiumi poolt aga suured tänud
kõigile asutustele ja spetsialistidele, kes meie noori
töövarjupäeval vastu võtsid.
Lea Metsis
Koolipsühholoog

valmimisel. Küpsetised tulid välja väga maitsvad,
selles võisid veenduda ka kõik teised üritusel osalejad
hilisemal ühisel teejoomisel. Seda tõestas ka kiirus,
millega koogid ja pirukad laualt kõhtudesse kadusid.
Kirjutas õpetaja Eve Randver
SPORTLIK MEELELAHUTUS. Sportimas
oli poisse, tüdrukuid, isasid ja ka üks vanaisa.
Soojenduseks sai proovile pandud laste ja isade
tähelepanu, sest harjutused muutusid vastavalt sellele,
mitu vilet kõlas. Kuna on teada, et isad ja vanaisad on
tugevad, siis said nad oma võsukesi seljas kanda ning
samal ajal joosta. Kui soojendus oli tehtud, algasid
teatevõistlused. Jagasime osalejad kahte võistkonda.
Teatevõistlusteks
olid:
Veerev
pall
– esimese võistleja käes oli pall, mis tuli veeretada
kaasvõistlejate jalgevahelt läbi. Kui pall jõudis
viimase võistlejani, siis jooksis see rivi algusesse ja
veeretas palli rivi lõppu jne; Saalihokikepiga võrkpalli
veeretamine – tähtis oli, et hokikepp oleks maas, sest
muidu veeres pall liialt kaugele; Sulgpall reketil – tuli
joosta nii, et sulgpall reketilt maha ei kukus; Siksak-jooks – koonuste vahel jooksmine; Tennisepalli
asetamine koonuse otsa – tähtis oli täpsus, et pall
koonuselt maha ei kukuks; Vähikõnd – vastupidavuse
harjutamine; Sportliku õhtu lõpetasime lõdvestava
kõnniga.
Võistluste korraldajateks olid õpetajad Ülle ja
Jana.
Kirjutas õpetaja Ülle Juuse-Tumak
PUUTÖÖ. Poiste tööõpetuse õpetaja Enn Neito
valmistas ette pannilabidate toorikud. Selleks et seda
köögis ka kasutada saaks, oli isadel ja vanaisadel
koos lastega vaja toorikule õige kuju anda ja see
ka ära lihvida. Tööõpetuse klassi sisenedes valiti
endale meelepärane töökoht. Isad suhtlesid omavahel
aktiivselt, lapsed aga hakkasid kohe tööle. Seda ei
suutnud ka isad kaua kõrvalt vaadata. Kiirelt võtsid
papad asja üle ja ruumis käis kibekiire paaristöö.
Tunniga valmis ilus pannilabidas, mille isad said
mälestuseks koju kaasa.
Kirjutas õpetaja Kairit Lillepuu
Tekste vahendas ja pildistas Eivor Süda

... Üks lugu räägib, kuidas Väike Hing enne Maale
kehastumist oli mures, et kuidas ta siin toime tuleb
ja kas ta ei hakka taga igatsema seda taevalist
armastust, mis ta ümber praegu valitseb.
Looja lohutas sõbralikult “Ära muretse, Väike
Hing, Maal kohtad seda, kes sind kõiges juhatab,
aitab ja sind armastab.”
“Aga kuidas ma ta ära tunnen” – tahtis Väike
Hing teada
Looja naeratas: “Maa peal nimetatakse teda
emaks ...”
Siit mõtteseosed:
Jumalaema-maine ema
Jõululaps-maine laps
Jõululapsukesele ja sellega kaasnevale imele
keskendutakse igal jõuluajal
Aga sama imeline tähendus meile saab olla i g a
l a p s e sünnil!
Lapse sünd
Heliseva sõnumi sain õhtu eel −
Üks inglike leidis siia tee
See inglike uus − kui lunastus ta,
Kõik loodu saab helgemaks temaga −
Uut tähendust kingib, uut võimalust loob
Uut hingust taevalist Maale toob
Kõik mõtestab ta, kõik pühitseb ta
Oma uue ja puhta valgusega
Kaunist jõuluaega soovides
Lea Metsis, koolipsühholoog, detsembris 5. korda
vanaemaks saanud
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Neli õpetajat Transilvaanias õpilasest rääkimata

Ühel Eestimaa vihmasel sügishommikul (19.
oktoobril) alustasid Kunda kooli õpetajad Ruth
Kaljund, Enna Laanemets, Gunnar Roov ja Luule
Raam ning 11. klassi õpilane Kristo Linnas reisi
Rumeenia väikelinna Moreni, et olla külalisteks
sealses koolis koos poolakate, bulgaarlaste,
türklaste ja leedukatega. Poola kooli delegatsioon
jäi meile teadmata põhjustel kogunemisest
kõrvale. Loodame, et Bulgaarias liituvad nad
projektiga. Kõigi teistega veetsime koos toredaid
tunde ja päevi. Iga kool tutvustas oma kodulinna
ja/või kooli.
Tänapäeva koolielu Rumeenias tutvustasid
kohalikud õpetajad ja õpilased mitmete
teemaõhtute ja -hommikute raames. Külastasime
tunde, maitsesime rumeenia rahvustoite,
tantsisime rahvatantse, nägime-tegime Moreni
koolis rahvuslikku käsitööd.
Mõned huvitavamad faktid sealsest koolielust:

õppetund kestab 50 minutit; koolil on oma
vorm; iga päev on kaks õpilast korrapidajadkellahelistajad (jooksevad tunni alguses ja lõpus
kellukest helistades koolis ringi); klassipäevikus
on iga õpilase kohta avatud eraldi lehekülg;
õpilase päevikus on ainult saadud hinded,
mida kinnitab õpetaja oma allkirjaga ja mille
kontrollimiseks paneb lapsevanem iga hinde taha
allkirja.
Neljal sisutihedal päeval saime ülevaate
Rumeenia ajaloost ja tänapäevast. Külastasime
Bukaresti, kus muude vaatamisväärtuste seas
viibisime tunde vabaõhumuuseumis, mis tol
päeval oli Püha Dmitri päeva auks tõeline
rahvakunsti Meka. Seiklesime mägedes, kus
kaesime seal asuvaid tegutsevaid kloostreid
ja käisime imekaunis Sinaias, mille pärliks on
imposantne kuningaloss.
Toredat reisi Rumeeniasse jäävad meenutama

Rumeenia väikelinna Moreni koolis on iga päev kaks õpilast korrapidajad-kellahelistajad, kes
jooksevad tunni alguses ja lõpus kellukest helistades koolis ringi (fotod Luule Raamilt)

arvuka fotod ja videoklipid, mida on võimalik
vaadata kodukoolis.
Suur tänu Kristole, kes oli ülimalt tore
reisikaaslane ja asjalikult ning soliidselt oma
kooli esindas!
Kevade hakul, 4. märtsil lendame juba oluliselt

suurema seltskonnaga Bulgaariasse Varna lähedal
asuvasse väikelinna nimega Suvorovo. Oleme
külalisteks SOU Nikola Yonkov vaptzarov
koolis.
Luule Raam
Projekti koordinaator Kunda ÜG-s

Kunda kooli 115.
aastapäeva väärikast
tähistamisest on saanud
ajalugu. Seniks aga jääb
peol olijatel meenutada
olnut ...
Täname südamest
ürituse toetajaid,
kes olid nõus
majanduslikult raskel
ajal oma abikäe
ulatama.
Pühadesoovide
täitumist!

Foto autor Meelis Meilbaum

Koolipere

KOOL KIIDAB
7. a klassi õpilane RAUL PALK saavutas maakondlikul
geograafiaolümpiaadil II koha. Juhendaja õpetaja Leelo Palk.

VABANDUS ja VIGADEPARANDUS

MK

Minu näpuvea tõttu jäi eelmises lehenumbris ilmunud tekstist
“KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI 115. SÜNNI-PÄEVAKS” (lk
11) välja 2009. a kooli hõbemedaliga lõpetanud Ants Tulli nimi.
Tekstis “KUNDA ÜHISGÜMNAASIUM TÄNA” (lk 10) lõpetas
klassi väga hästi Anette Press (mitte Paas). Vabandan!
Meelike Abroi, õppealajuhataja
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Soovin osta maja
Kundas või
lähiümbruses. Kõik
pakkumised oodatud.
Tel 55538781 või
imre@imedemaa.ee

KLASSIKALINE
MASSAAŽ
Avatud
massaažikabinet
(Ehitajate 8,
Kunda –
polikliiniku
hoones)
Tõhus abi:
• Selja- ja kaelavalude puhul;
• Stressi maandamisel
• Lihaspingete korral

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

Info ja
registreerimine
tel: 53 801 008
Malle Martõkainen

MEIE KODU

Hea koostööpartner,
klient ja sõber!
Lajos AS tänab Teid
meeldiva koostöö eest
ja soovib kauneid jõule
ning edukat uut aastat!

31. detsembril kell 22 Kunda klubis AASTAVAHETUSPIDU
Peosaali uksed avatud kella 21-st. Head tuju loob vanal aastal
ansambel Compact ja uut alustab ansambel Catarsis, tantsutrupp
Flamante, tantsud tähtedega ja hommikutundidel DJ Mina.
Avatud kohvik. Pääse eelmüügist 150 kr, peoõhtul 200 kr
See pidu on kõigile! Meie ootame Sind!!!
Soovijatel palume lauad broneerida
hiljemalt 29. detsembriks
tel 32 21556
või klubi@kunda.ee

1. jaanuaril kell 00.00
tervitame 2011. aastat Kunda
keskväljakul ilutulestikuga ja
soovime head uut aastat!!!

Häid jõulupühi ja edukat uut aastat!
Kunda linnavolikogule, linnavalitsusele, Tiiu Lilbokile, Kaie Ajale,
Muusikakooli vilistlaskoorile, AS-i Nordic Tsement kollektiivile.
EELK Kunda kogudus ja juhatus ning õpetaja

28. novembril 2010 toimunud Eesti esimese pallimänguvõistkondade tantsutüdrukute võistlusest
võtsid osa ka Kunda tüdrukud Ksenja Ruzevitš, Marelle Laever ja Gerda Penjam ning saavutasid
Tarva tantsutüdrukutega (fotol) teise koha.
Foto ja teksti allikas http://www.bctarvas.ee/

MEIE KODU
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Kunda Crew pidas sünnipäeva

31. oktoobril 2010 MTÜ Kunda Crew aastapäeva puhul Leivakas võistlustulle asunud ratturid
(vasakult): Markus, Ott, Kevin, Juku, Martin, Keit, Enrico. Paremal ürituse kommentaator/
videomees/peasüüdlane Madis.

Vahepalana peetud kõrgushüppes jäi teistele püüdmatuks
Kunda kohalik Keit, kelle laeks jäi sel korral 115 cm!
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Põhivõistluse esikolmik, kes lahkus Leivakast sületäie energiajookide ning Leivaka ametliku
leivapätsiga. Vasakult: Enrico (Viljandi), Markus (Rakvere), Keit (Kunda).

“Parima triki” võistlus täies hoos. Esiplaanil tasakaaluga
mängiv Ott Kadrinast.

Põhivõistlusel näitas kõige vingemaid oskusi päeva kõige
kaugem külaline Enrico Viljandist.

Ürituse videot näeb aadressil http://www.youtube.com/watch?v=1jHRM-TFow8. Tänusõnad: Kunda linna klubi (tehnika), Red Bull (energia), Heili Vasser (eriti hea leib), Bert
Pikka (fotod). Fotod valis ja tekstid kirjutas Madis Vasser

TÄNUAVALDUS
Südamest suur tänu meie tublile
postiljonile SVETLANA
JEGOROVALE, kes Spordi tänaval
vööni, triiki täis tuisulumest läbi
sumpas meile posti tooma! Hea
meel on, et meil on alati oma töös
nii kohusetundlik ja tubli postiljon.
Ilusat jõuluaega! Edukat uut aastat!
Spordi tänava rahvas

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, e-post:
ebe[ät]kunda.ee). Keelelist korrektuuri 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.

november-detsember 2010
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LINASTUS NOVELLIFILM

ÕNNELIKEST INIMESTEST
9. novembril 2010 esilinastus Rakvere teatri
suures saalis Kundast pärit kirjaniku Katrin
Reimuse novellikogu “Õnnelikud inimesed” alusel
valminud samanimeline film. Filmiprojekt on
heategevuslik.
Viie (filmi)novelli tegelasteks on inimesed
meie seast. Nende inimeste mõttemaailm on täiesti
tavaline, selles on tundeid, läbielamisi, naeru ja
nuttu. Kõrvalseisjana me tihti ei märkagi neid inimesi.
Veel vähem märkame nende rõõme ja nukrust. Palju
on neis lugudes juttu üksindusest ja üksiolemisest,
aga kurva ja nukra alatooni kõrval on olemas ka
pääseteed, mis ehk esmapilgul ei paistagi silma. Nad
on õnnelikud inimesed!
“Õnnelike inimeste” ekraniseeringus astuvad
üles Rakvere teatrist tuntud inimesed: Ülle Lichtfeldt,
Joonas Tartu, Anneli Rahkema, Kati Kivitar, Silja
Miks, Helgi Annast, Tiina Mälberg, Toomas Suuman,
Margus Grosnõi, Volli Käro jpt (allikas: http://
rakvereteater.ee/).
Filmi sünniloost jagas mõtteid Kundast pärit
režissöör Jaanus Lekk. Küsis MK toimetaja Ebe Pilt.
E: Kuidas jõudsite Katrin Reimuse “Õnnelike
inimesteni”?
JL: Lugesin paar aastat tagasi romaani “Eilset pole
olemas” ning arutlesin Katriniga, mis ta arvab, kui
prooviks sellest teha harrastuslikul tasemel filmi, kuhu
kaasaks ka kooliõpilasi. Jutuajamine oli mõnusalt pikk
ning päädis sellega, et Katrin soovitas lisaks uurida
“Haldjatantsu”, et see pole nii masendava sisuga kui
2002. a ilmunud “Eilset pole olemas”, mis olla pealegi
2007. a linastunud Ilmar Raagi “Klassiga” sarnase
sisuga ... Nii jäigi, et uurin “Haldjatantsu”. Aeg läks.
Ühel päeval sain tänaval kokku Kaire Leemetiga
(Katrin Reimuse tütrega. MK) ning temaga tuli jutuks
meie vestlus emaga. Kaire mainis, et emal on juba
uus raamat “Õnnelikud inimesed”, et tehku ma seda
parem.
Läksin raamatukokku, laenutasin raamatu ja kui
seda lugema hakkasin, siis ei peatunud enne, kui
tagumine kaas ette tuli. Silmade ees jooksid kaadrid,
mis võiksid filmina ekraanil olla. Siis ei jäänud
muud üle, kui alustada stsenaariumi kirjutamist ning
kooskõlastada see Katriniga.
E: Kuidas tegite “Õnnelikest inimestest”
valiku, nii et üksikosadest moodustuks ka ühtne
filmitervik?
JL: Raamatus on 14 novelli. Üks parem kui teine,
kõik elulised ja lugejat kõnetavad. Valikus lähtusin
ennekõike praktilisusest − millist lugu suudan oma
harrastuslike oskustega üles filmida ja siis kokku
monteerida, et edastatav sisu jääks alles. Esialgsest
kuuest novellist kirjutatud stsenaariumist soovitas
Katrin ühe esialgu kõrvale jätta, sest olin stsenaariumis
“praaki” teinud. Alles jäi 5 novelli, mis olid piisavalt
huvitavad nii karakterite kui ka loo poolest.
E: Kas Teil kujunes raamatut lugedes ka nn
lemmiknovell või filmi tehes lemmikfilmilõik?
JL: Kõik novellid on head, kuid “Kleit”
ja “Normaalsed inimesed” tundusid kuidagi
hingelähedasemad. Eriti see viimane, mis on ka filmis
viimane lugu ja puudutab mind eriliselt.
E: Mis on kõige huvitavam ja mis on kõige

raskem taolise filmiprojekti juures?
JL: Ma ei tea, milles see fenomen seisneb, aga
mul ei olnud selle filmi loomise juures peaaegu
üldse muresid. Vähesed konarused olid seotud pigem
ajaga, eriti näitlejate ajaga, sest nende järgi sai oma
võttepäevad rihitud. Võtteperiood kestis mitu kuud,
kuigi ajaliselt oleks saanud tööd mahutada ühte
nädalasse.
Olen kindel, et kõik need inimesed, kes olid
abiks filmi loomisel ja selle õnnestumisel, on ise

Kolmanda novelli “Kleit” võtted toimusid 26. mail. Novelli peategelast
mängis Tiina Mälberg. Statistidena osales filmis raamatukogu vahva
kollektiiv, reaalgümnaasiumi algklassilapsed ja paljud teised.

ka õnnelikud inimesed, et said aidata ja olla toeks
niivõrd lihtsalt ja inimlikult kirja pandud novellide
ekraniseerimisel. Ja neid abilisi oli kokku väga palju!
Filmi tegemine on minu jaoks alati protsess, mis
pakub loomingulist rahuldust. Luua midagi, olla
teel mingi sihtmärgi nimel − see tekitab omamoodi
adrenaliini.
Huvitav seik ilmnes filmi monteerimisel.
Novellis “Kleit” on stseen, kus peaosaline astub
sisse kaubanduskeskusesse, jääb hetkeks seisma,

Teise novelli “Jõuluõhtu” võtted toimusid 27. aprillil Rakvere
linna-kodaniku majamuuseumis (Pikk tn 50). Novelli peaosas Helgi
Annast.

et otsustada, kuhu poole liikuda. Koht, kus näitleja
seisatas, oli paik, kus Katriniga Põhjakeskuses viimast
korda silmast silma kohtusime, seisime ja arutlesime
loomingulistel teemadel. Sellest vestluskohast ei
teadnud ei näitleja, ei filmi kunstnik. Siis tundsin ma
arvuti ees olles sooja judinat seljas, et Katrin oli ka
meiega võtteplatsil ...
Huvitavaks teeb muidugi ka töö professionaalsete
näitlejatega. Nende näitlemise ja kaamera ees olemise
oskused tegid filmimise oluliselt lihtsamaks. Kuna
filmi sai teha ühe kaameraga, siis peale kaamera
asupaiga muutmist ja stseeni teise nurga alt filmimist
“mäletasid” näitlejad täpselt, kuidas nad olid, liikusid,
pöörasid eelmises. See tegi montaaži oluliselt
nauditavamaks.
Lisaks sain näitlejatelt võttepaigus palju häid ja
asjalikke soovitusi, kuidas lugu paremini välja tuua,
nii et oleks usutavam, mõjuvam.
Muidugi oleks lihtsam teha filmi, kui on
majanduslik tugi olemas. Kirjutasin projekte ja
taotlusi erinevatesse asutustesse ja fondidesse. Õnneks
siiski tuli neist abi ka. Väikse viivitusega (näiteks
maavalitsuselt ja Kunda linnalt), kuid siiski. Siiani on
kõik kulud olnud täielikult mu enda kanda, aga sellega
olin ma arvestanud. Ma ei teinud seda filmi raha päras,
vaid soovist panna Katrini teosed ekraanil elama.
E: Kas peate end õnnelikuks inimeseks? Mis on
Teie jaoks õnnelike inimeste valem?
JL: Õnne valemit on inimkond iidsetest aegadest
otsinud. Majanduslik rikkus ja heaolu pole minu jaoks
õnn, see on vaid võimalus ennast majanduslikult
sõltumatuna tunda. Raha kadumisel kaob jäädavalt ka
sellel rajanev õnn. Raha ja positsiooni kadumine viib
ka paljud nn sõbrad. Sageli tekitab raha vaid riidu ja
õnnetust.
Ma pean ennast tõesti õnnelikuks inimeseks, sest
mul on küllaltki suur ja usaldusväärne sõpruskond.
Mul on pere, kes minu tegemisi toetab. Mul on palju
häid mõtteid. See ongi minu jaoks õnn!
E:
Lugemisaasta
raames
pärin
igalt
intervjueeritavalt eredaimate lugemiselamuste
kohta kaks küsimust: * Kas mäletate oma lapsepõlve
lemmikraamatut ning seda, miks sellest raamatust
lemmik kujunes?
Julgen tunnistada, et lapsepõlves polnud raamatud
mu sõbrad. Lugesin neid nii vähe, kui see võimalik
oli. Eelistasin käia Kunda kinos Areng vaatamas kõiki
filme, mida lubati.
Raamatutest on mulle siiski meelde jäänud
A.Lindgreni “Bullerby lapsed”.
* Mida Te viimati lugesite v milline oli viimane
eredaim lugemiselamus? NB! Lugemiselamuse võib
ka filmielamusega asendada :)
Sellel aastal olen ma lugenud: Mika Waltari
“Feliks Õnnelik”, “Johannes Angelos”, E. Kivimaa
“Arvu Kukumägi. Alasti elu”, H. Karmi “Elle Kull.
Unes ja ilmsi”. Umbes 10 a tagasi lugesin M. Waltari
raamatut “Sinuhe”, mis on siiani mu lemmikraamat
… Katrini loomingust on nüüd mul kõik teosed. Loen
needki kindlasti läbi :) … Filmielamus: Edith Piafi
elulooline film “Elusse armunud”.
Fotod filmivõtetest. Vt ka filmiprojekti kodulehte:
http://www.onnelikudinimesed.tk/

Viienda ehk viimase novelli “Normaalsed inimesed” võtted toimusid
13. augustil Rakvere haiglas. Osades: Volli Käro, Liisa Aibel ja
Ringo Ramul.

