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Kunda vabrikuasulas kooli ei olnud. Lapsed
käisid üle Hiiemäe Kunda vallakoolis.
1893. a avas vabrikuvalitsus ametnike
lastele saksakeelse elementaarkooli, mis töötas
ametnike elumajaks ehitatud majas (praegu
Jaama 7). Õppetöö toimus saksa keeles. Kooli
võeti ka tööliste lapsi. Õpetajana töötas Johann
Sehwers.
25. novembril 1895. a avas vabrikuvalitsus
elementaarkooli tööliste lastelel. Port-Kunda
1-klassiline ministeeriumikool töötas jõe
parempoolsel kaldal Hiiemäe veerus asuvas
ühekordses kivimajas.
Esimene õpetaja oli Johann Thomson.
Õpilasi oli algul poolsada. Osa kohalikke lapsi
käis endiselt Kunda küla koolis.
1906. a sai koolimaja juurdeehitise.
Õpetajatena töötasid pikemat aega Tartu
õpetajate seminari lõpetanud Jaan Speek ja
Tallinna linnakooli haridusega Peeter Siiak.
Õppeaasta kestis 10 kuud: augusti keskpaigast
juuni keskpaigani. Õppemaks oli 3 rubla
õpilase kohta. Tunnid algasid hommikul kell
9.00. Õppetöö lõppes kell kolm.
1906. a sai kool 2-klassiliseks 4-aastase
kursusega ministeeriumikooliks.
Port-Kunda ministeeriumikool ja nn saksa
kool ühendati Kunda alevi algkooliks.
Kahekümnendatel aastatel oli koolis
ruumipuudus. Üüriti ruume vabrikuvalitsuselt,
algklassid töötasid Lähta moonakülla 1889.
aastal ehitatud lasteaia ruumides. 1923. a
otsustas alevivalitsus ehitada 6-klassilise
algkooli. Otsustati ehitada uus koolimaja.
1932. a leidis alevivalitsus, et uus koolimaja
on otstarbekas ehitada rahvamaja külge: ühine
keskküttesüsteem, ka oma veevärk (oma
puurkaev), osa ruumide ühine kasutamine
(garderoob jne).
1934. a valmis rahvamaja juurdeehitisena
uus paekivist koolihoone. Selles oli 6 avarat
klassiruumi, kantselei, arstituba, õpetajatetuba,
köök, võimlemissaal rootsi redelitega,
koolijuhataja korter, teenija korter. Kool võis
kasutada ka rahvamaja saali.
Koolis oli 7 õpetajat ja 218 õpilast. Kooli
juurde kuulus aed, mis algselt oli mõeldud
koolijuhataja tarbeks, aga millest hiljem sai
kooli katseaed.
1930. a oli lahkunud ametist koolijuhataja
Jaan Speek, tema asemele tuli Johannes Lohk,
kes 1941. a evakueerus N Liidu tagalasse.
1938/39. õa korraldati Kunda linna algkooli
juures täienduskoolitus täiskasvanutele, kel
puudus 6. klassi lõputunnistus.
Sõja ajal töötas koolidirektorina Juho
Mardus.
Viimasel sõja-aastal töötas kool praeguse
Jõe tänava koolimajas. Uude hoonesse olid
majutatud sõdurid. Koolimaja juurde ehitati
ka õhutõrjepatareid. 1944. a enne lahkumist
õhkisid sakslased rahavmaja lavatorni, kus
oli asunud nende ladu. Maja ülejäänud osad
jäid terveks ja 22. novembril 1944. a alustas
tööd Kunda mittetäielik keskkool. Koolis oli
7 klassi, 277 õpilast ja 9 õpetajat. Õppetöö
algas jälle Rahvamaja tänava koolimajas.
Koolijuhataja J. Mardus mobiliseeriti, tema
asemele määrati Gottfried Janno. 1945. a
töötas kool kahes vahetuses. Avati üks vene

Viru-Nigula kihelkonna kiriku visiteerimisprotokollis on kirjas, et aastal 1786 töötas Kunda
külas kool. Fotol Kunda küla kool 26. aprillil 1909. aastal. Ees istuvad vasakult kirikuõpetaja
Krause, õpetaja Jaan Jalakas, Kunda ja Samma parunid (Fotoalbum nr 1887).

19. sajandi lõpul ehitatud koolimaja kasutati koolimajana viimati Teise maailmasõja ajal. Fotol pilk klassituppa 20. sajandi 20ndatel aastatel (foto on pärit tsemendimuuseumi arhiivist).

Fotol Kunda vabriku nn saksa kool. Algselt oli koolis õppekeeleks saksa keel. Koolis õppisid nii
ametnike kui ka tööliste lapsed (foto on pärit tsemendimuuseumi arhiivist).

õppekeelega liitklass 1.-4. klassi õpilastele.
1947. a sügisel muudeti kool Kunda
keskkooliks. Õppeaastat alustati 15 klassiga,
milles õppis 421 õpilast. Õppetöö toimus nii
eesti kui ka vene keeles.
Keskkooli osa kasvas aasta-aastalt. Õpilased
tegid peale õppimise ka sporti, tegid pidusid,
mängisid kooli orkestris, lavastasid näidendeid.
Käidi isegi Estonia teatris oopereid kuulamasvaatamas. Dresiiniga Rakverre, sealt bussiga
Tallinna.
Keskkooli esimene lend lõpetas 1951.
a. Sellel lennul oli oma orkester (dirigent
Ahto Nurk), millega käidi isegi Rakveres
tantsupeol mängimas, et teenida raha kooli
lõpuekskursiooniks.
Õpetaja Helene Rünkla lavastas 1950/51. a
oma klassi õpilastega A. Kitzbergi “Libahundi”
II vaatuse. See esitati koolipeol. Hiljem, 1955. a
kevadel tõi H. Rünkla lavale “Libahundi” juba
tervikuna, peategelasteks olid abituriendid,
kaasa lõid ka teiste klasside õpilased.
Oli saanud tavaks, et abituriendid tegid
segaeeskavaga pidusid või lavastasid mõne
näidendi, et teenida raha lõpuekskursiooniks.
Tavaeksursiooniks oli käik Moskvasse. V
lend aga eelistas sellele reisi Eesti saartele:
Hiiumaa, Saaremaa, Muhumaa, Abruka.
Kui kehalise kasvatuse õpetajaks tuli Olaf
Topman, algas kooli spordiväljaku rajamine,
millest sai 1970. aastani Kunda esindusstaadion.
Ehitasid õpilased õpetajate juhendamisel.
Kui 1953. a tuli direktoriks Kalju Viese,
algas koolile lisahoonete ehitamine: internaat,
töökojad. Ehitamine tipnes uue koolihoone
valmimisega 1962. aastal.
1945. aasta sügisel avati Kunda linna
mittetäielikus keskkoolis üks vene õppekeelega
liitklass, kus õppisid lapsed I-IV klassis. 1959.
a oli juba 7 vene õppekeelega klassi.
Kui Kunda rahvamaja 1955. a tehase
klubiga ühendati, sai tervet maja kasutada kooli
vajadusteks. 1959. a oli õpilaste arv lähenemas
700-le. 1962. a kolisid eesti õppekeelega
klassid uude koolihoonesse.
11. jaanuaril 1963. a avati vanas koolimajas
vene õppekeelega 8-klassiline kool, kus oli 11
klassi.
31. augustil 1973 muudeti Kunda 8klassiline kool Kunda 2. Keskkooliks.
Kui algas uue tehase ehitamine, rajati
Kundasse vangilaager. Vangilaagrisse ehitati
koolimaja. Õpilasteks olid vangid, õpetajateks
Kunda keskkooli õpetajad. Õppetöö toimus nii
eesti kui ka vene keeles.
Kundas töötas ka Kunda töölisnoorte
keskkool, kus samuti toimus õppetöö nii eesti
kui ka vene keeles.
Töötati koolimajas kolmandas vahetuses.
1962. aastast hakati tööle uues koolimajas.
Tunnid toimusid esmaspäeval, teisipäeval,
neljapäeval ja reedel. Tundide algus oli kell
18.00.
Tsemenditehas
vajas
oskustöölisi.
Aastatel 1960?1968 töötas Kundas Tallinna
ehitustehnikumi Kunda filiaal, mille juht oli
Raimond Pundi. Algul töötati vangilaagri
koolihoones, hiljem keskkooli ruumides.
Õppetöö toimus eesti ja vene keeles. Üldaineid
õpetasid Kunda keskkooli õpetajad, erialaaineid
lugesid tehase insenerid. Tunnid toimusid kolm
korda nädalas kella 18st alates.
Tiiu Raju, vilistlane
Vt ka lk 2 ja 20

2

september-oktoober 2010

MEIE KODU

KUNDA KOOL 115
Fotode allkirjad:

1. Kunda linna haridus- ja
kultuuritempel 1939. aastal.
2. Kunda keskkooli 1. lend
1951, teises reas vasakult
neljas Ahto Nurk.
3. Kunda linna algkooli
õpetaja Salme Klaudik 5.
klassi tüdrukutega 1940. aasta
kevadel
4. 1957.−1960. aastal oli
Kundas vangilaager. Laagri
territooriumile ehitati ka
koolimaja, kus vangid õppisid
üldharidusliku kooli õppekava
järgi.
5. Kunda linna algkooli IV
klass 29. mail 1939, ees keskel
vasakul klassijuhataja Juho
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Mardus, paremal koolijuhataja
Johannes Lohk.
6. Võimlemistunnis Kunda
linna algkooli uue maja
väikses saalis 1940. aasta
kevadel.
7. Kunda keskkooli 6. lend.
Ees keskel klassijuhataja
Helene Rünkla ja kooli
direktor Kaljo Viese, tagareas
vasakult esimene endine
direktor Joosep Allikas ja
õpetaja Olaf Topman.
Galerii tarbeks valis fotod ja
koostas tekstid Tiiu Raju (fotod
on pärit tsemendimuuseumi
kogust)
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Adolf Noormetsa mälestusvõistlus
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Kunda linnavolikogu 13. septembril 2010 toimunud istungil oli päevakorras:
Kunda linna II lisaeelarve esimene lugemine; Kunda linna arengukava 2003-2015
muutmine ja täitmise aruande kinnitamine; Pakkumise edukaks tunnistamine ja loa
andmine rendilepingu sõlmimiseks; Jõe tn 21 maaüksuse detailplaneeringu algatamine;
Maakonnaplaneeringu kooskõlastamine; Loa andmine riigihanke läbiviimiseks linna
tänavate, teede ja platside hooldaja leidmiseks; Loa andmine avaliku hanke läbiviimiseks
lillepeenarde, noorhaljastuse ja hekkide hooldaja leidmiseks; Loa andmine riigihanke
läbiviimiseks heakorratehnika liisimiseks; Loa andmine riigihanke läbiviimiseks linna
haljasalade ja kõnniteede hooldaja leidmiseks; Informatsioon.
Kunda linnavolikogu 11. oktoobril 2010 toimunud istungil oli päevakorras:
Kunda linna II lisaeelarve teine lugemine; Linnavalitsuse kantseleiteenuste hinnakirja
kinnitamine; Kunda linnavolikogu 08.05.2007. a määruse nr 09 “Linnaeelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine; Kunda
sadama lõunaosa detailplaneeringu algatamine; Nõusoleku andmine Tööstuse tänava
kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega; AS Generaator vee erikasutusloa
taotluse kooskõlastamine; Veeseadusega kohalikule omavalitsusele antud õiguste
ja kohustuste delegeerimine; Revisjonikomisjoni esimehe valimine; Kunda linna II
lisaeelarve kolmas lugemine; Informatsioon.
Kunda linnavalitsus pidas istungeid 9. ja 23. septembril ning 5. ja 14. oktoobril
2010. Volikogu ja valitsuse istungite materjalid on väljas Kunda linna veebisaidil: http:
//www.kunda.ee
Kaugkütte hind alaneb. AS Fortum Termest teatab, et alates 1. novembrist 2010 on
kaugkütte hind Kundas 799,84 kr/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. Hetkel kehtivaks
kaugkütte müügihinnaks on 870,30 kr/MWh (millele lisandub samuti käibemaks).
Tänulõuna endistele õpetajatele. Kunda linnapea kutsus 06. oktoobril 2010
õpetajate päeva puhul endised õpetajad Kunda eakate päevakeskusesse tänulõunale.
Vastuvõtt-kontsert õpetajatele ja kultuuritöötajatele. Õpetajate päeva puhul toimus
01. oktoobril 2010 Palmse mõisas vastuvõtt-kontsert õpetajatele ja kultuuritöötajatele.

17. septembril 2010 toimus Kunda staadionil Adolf Noormetsa mälestusvõistlus kettaheites. Kohal oli ka Gerd Kanter, kellega
jäädvustati ka tema käejälg tsemendimuuseumi kuulsate käejälgede galerii tarbeks (fotol). Heidete tulemused: 1. Gennadi
Zadonski 32,04; 2. Vitali Budilov 31,34; 3. Eiki Orgmets 30,81; 4. Allan Karu 30,45; 5. Aivo Mirka 30,44; 6. Heldur Lahne
30,36; 7. Väino Pärtel 28,83; * Aimur Takk 32,97 (1,5 kg).

Ida-Eesti Päästekeskus korraldas Kunda rannas
regionaalse rannikureostustõrje õppuse
29. septembril toimunud õppusel
mängiti virtuaalselt läbi hädaolukorra
lahendamise juhtimine rannikureostuse
tingimustes. Õppuse legendi järgi oli
reostunud rannaala Kunda sadama ja
jõesuudme vahel.
Tegemist oli Ida-Eesti regionaalse
kriisikomisjoni õppusega, mille korraldas päästekeskus kui hädaolukorra (rannikureostuse) lahendamist juhtiv asutus.
Juhtumi lahendamisesse oli kaasatud
enamik regionaalse kriisikomisjoni liikmesasutustest ja kohalik omavalitsus.
Regionaalse kriisikomisjoni liikmete
ülesanne oli lahendada võimalikke
reageerivate asutuste vahel tekkida võivaid probleeme ja hinnata hädaolukorra
mõjusid elutähtsatele valdkondadele.

Õppuse üldjuhi, päästekeskuse
kriisireguleerimisbüroo peaspetsialisti
Mikko Virkala sõnul oli õppuse eesmärk
määratleda regionaalse kriisikomisjoni
roll reaalse hädaolukorra tekkimisel ja
lahendamisel, samuti kriisikommunikatsiooni korraldamise ja avalikkusele
selge sõnumi edastamise testimine,
rannikureostustõrjeplaani
toimimise
kontrollimine reaalses hädaolukorras,
rannikureostuse
likvideerimistöödel
juhtiva ja osalevate asutuste reostustõrjevõimekuse jt ülesannete täitmise testimine ning õnnetuse likvideerimisega
seotud organisatsioonide koolitamine.
“Õppuse teema on aktuaalne, sest
kaks aastat tagasi koostatud riiklikus
hädaolukordade riskianalüüside kokku-

võttes
hinnatakse
rannikureostuse
tõenäosust suureks,” ütles Virkala.
Eesti lähiajaloos on aset leidnud neli
suuremat reostusjuhtumit, neist viimased aastal 2006 – jaanuaris ulatuslik
naftasaadustega reostumine looderannikul ja märtsis naftasaaduste reostus
uppunud kaubalaevalt Runner 4.
Õppuse käigus kasutasid päästjad
“reostuse piiramiseks ja likvideerimiseks” maastikul liikumise tehnikat,
õlireostuse
varustusega
konteinereid, õlireostuse poomisüsteeme ja
päästepaate.
Kohal viibisid ka Kunda linnavalitsuse kriisikomisjoni liikmed eesotsas
linnapea Allar Aroniga. MK

Kunda kool osaleb Comeniuse programmis

Sa Archimedes Elukestva õppe
programmi raames on heaks kiidetud
Kunda ühisgümnaasiumi osalemine
kaks aastat (01.08. 2010-31.07.2012)
kestvas koolide koostööprojektis
“Past, Present and Future in European
Culture”. Projektis osalevad koolid:
Scoala cu cls I-VIII Nr4 Rumeeniast,
SOU Nikola Yonkov vaptzarov Bulgaariast, Publiczne Gimnazjum NR1
Poolast, Bagaslaviškio Igno Šeiniaus
pagrindine mokykla Leedust, 11 Mart
Ilkögretim Okulu Türgist ja Kunda
ühisgümnaasium Eestist.
Kahe aasta jooksul külastab kooli
delegatsioon partnerkoole ja võtab
juulis 2011 vastu õpilasi ja õpetajaid
nendest koolidest. Selle aja jooksul
tutvutakse projektis olevate riikide ajaloo, oleviku ja tulevikuvisioonidega,
loodetavasti leitakse uusi sõpru ning
loomulikult praktiseeritakse inglise
keelt.
Oktoobris sõidavad Kunda kooli
õpetajad Ruth Kaljund, Gunnar Roov,
Enna Laanemets ja Luule Raam
Rumeeniasse projekti avaüritustele,
kus tutvustatakse oma linna ja kooli.
Kui esimene reis Euroopasse tehtud,

saab lehelugeja kindlasti reisimuljeid
lugeda.
Lühidalt Comeniuse programmist.
Comeniuse koolide mitmepoolsete
koostööprojektide eesmärk on tugevdada hariduse Euroopa mõõdet, edendades Euroopa koolide vahelisi ühiseid
koostöötegevusi. Projektid annavad
eri riikide õpilastele ja õpetajatele
võimaluse töötada koos ühe või mitme
ühist huvi pakkuva teemaga. Koolide
koostööprojektid aitavad õpilastel ja
õpetajatel omandada ja täiendada mitte
üksnes projekti teemat või ainevaldkonda käsitlevaid oskusi, vaid ka
meeskonnatöö, sotsialiseerumise, planeerimise, projektitegevuste teostamise
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamise oskusi.
Osalemine erinevate riikide koolide
koostööprojektis annab õpilastele ja
õpetajatele ka võimaluse võõrkeelte
kasutamiseks ning suurendab nende
motivatsiooni keelte õppimiseks. Mitmepoolne koolide koostööprojekt peab
hõlmama koole vähemalt 3 osalevast
riigist.
Comeniuse koolide mitmepoolsete
koostööprojektide raames elluviida-

vate tegevuste näited:
• kõikide koostööprojektis osalevate
asutuste projektikoosolekud;
• projektitegevustega seotud õpilaste ja töötajate lähetused (nt õpetajate
lähetused, õppelähetused, õpilasvahetused);
• kogemuste ja hea kogemuse
vahetus välismaal asuvate partnerkoolidega;
• välipraktika, projektiga seotud
uurimistööd;
• koostöötegevustega seotud dokumentide koostamine, avaldamine ja
levitamine;
• tehniliste vahendite, jooniste, kunstiesemete valmistamine;
• etendused (nt näidendid, muusikalid);
• näituste korraldamine, teabematerjalide koostamine ja levitamine;
• õpetajate ja õpilaste keeleline ettevalmistus, tagamaks et nad valdavad
koostööprojekti töökeelt (töökeeli)
vajalikul tasemel;
• koostöö seotud ainevaldkondade
muude projektidega (nt Comeniuse
võrgustike kaudu), sh osalemine võrgustiku üritustele, kui asjakohane;
• enesehindamistegevused;
• projekti kogemuste ja tulemuste
levitamine.
Allikas: www.archimedes.ee/hkk
Luule Raam
Kunda ühisgümnaasiumi
Comeniuse projekti koordinaator

Buss Rakverre hakkab sõitma ka pühapäeva hommikul. Alates pühapäevast,
19. septembrist 2010 saab Kundast Rakverre ka pühapäeva hommikul kell 7.00 (st, et
hommikune buss sõidab edaspidi iga päev). Buss väljub Rakverest kell kuus hommikul.
Esialgu sõidab buss sellise graafiku alusel aasta lõpuni. Järgmise aastal jätkamise kohta
tehakse otsus 2010. aasta lõpukuudel, kui on analüüsitud piletimüügi aruandeid.
Merevägi leidis 200 aasta vanuse ankru. 8. oktoobri 2010 pärastlõunal tõi Kunda
linna sõpruslaev − mereväe tuukri- ja toetuslaev Tasuja miinisadamasse arvatavalt
peaaegu 200 aasta vanuse ankru, mille avastas miinijahtija Ugandi oktoobri algul rutiinse
harjutuse käigus Väike-Pakri saare ja Paldiski vaheliselt ankrualalt.
Kundas toimus koolitus aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laste
toetamiseks. SA Eesti Lastefond korraldab Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel projekti
“Tugistruktuurid hüperaktiivsetele koolilastele” raames koolitusi kõigis maakondades,
et anda teadmisi ning oskusi toimetulekuks aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega
ja/või diagnoosiga lapsega, keda on tänapäeval üha rohkem.
Koolituse üheks eesmärgiks on luua Lääne-Virumaale ATH tugirühm lapsevanematele
ja õpetajatele, samas annab see ka teadmisi ATH sümptomitega lapse äratundmiseks.
Koolitusele on oodatud lapsevanemad, õpetajad ja lasteaednikud, sotsiaalpedagoogid,
koolipsühholoogid ning tudengid, kes õpivad laste kasvatamisega seotud eriala. Koolitus
toimus 22. septembril 2010 Kunda ühisgümnaasiumis.
Kunda Noortemaja on Eesti ANK Varaait. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse
korraldatud projektikonkursil Varaait vol 6 osales ka Kunda noortemaja ning sai toetust
peotelkide soetamiseks.
Varaaidad laenutavad vahendeid ainult mitte-ärilistel eesmärkidel teistele noorsootöö
tegijatele ja noortele tasuta kasutamiseks. Konkursi eesmärgiks oli toetada üle Eesti juba
toimivaid ja uusi ressursi- või niššikeskusi, mis on vahendiks, et aidata kaasa mitteorganiseerunud noorte kaasatuse ja osaluse suurendamisele noorsootöös.
Olemasolevad vahendid vähendavad noorteürituste eelarvet, sest enam pole vaja
rentida suure summa eest väliürituste korraldamiseks peotelke. Kunda noortemaja
Varaaida ressursikeskusest on võimalik vastava lepingu sõlmimisel tasuta laenutada
väliürituste heaks kordaminekuks kahte peotelki (4x8 m). Telkide tasuta laenutustegevus
kestab 31. detsembrini 2012 aastal.
Täname toetuse eest Hasartmängumaksu Nõukogu ja Eesti Avatud
Noortekeskuste ühendust. Helen Jagant (Kunda noortemaja, infotel: 32 21 666 või
noortemaja@kunda.ee)
SWEDBANK ANNAB TEADA. Seoses euro käibeletulekuga 01.01.2011 on igal
Eestis asuval pangal tarvis teha tehnilisi muudatusi oma programmides, mistõttu võib
2010. a lõpus ja eeloleva aasta alguses esineda tõrkeid Swedbanki pangakontorite töös.
Kuna ajavahemikul 31.12.2010 alates kella 14.00 kuni 01.01.2011 kella 12.00 ei ole
Swedbanki pangakontorite töö tehnilistel põhjustel võimalik, siis sel perioodil on kõik
Swedbanki kontorid suletud.
Kunda kontor (Kasemäe tn 10) lahtiolekuajad: hetkel: E 09.00-18.00; T-R 9.0016.00; L ja P suletud - 31.12.2010 avatud 9.00-14.00; 01.01.2011 suletud; 02.01.2011
suletud; Lisainfo: Eva Ruudi (Kunda kontori juhataja); tel: 8881197; E-post:
eva.ruudi@swedbank.ee.
Eurole ülemineku kohta Eestis saab põhjalikku infot spetsiaalselt selleks
puhuks loodud euroveebist www.euro.eesti.ee, kuhu on koondatud praktiline info
sularahavahetuse, hindade ümardamise, vahetuskursi kui ka näiteks lepingute ja
raamatupidamise üksikasjade kohta. Samuti on avatud tasuta Euroinfotelefon 800 3330,
kus kõnedele vastatakse nii eesti kui vene keeles.
Aasta koolitussõbralikum omavalitsus: Kunda Linnavalitsus. Kunda linn kirjutas
Riigikantseleisse koolitusprojekti teemal “Kunda linnavolikogu ja –valitsuse liikmete
ja ametnike ning hallatavate asutuste juhtide haldusvõimekuse tõstmine”. Kohalik
omavalitsus sai positiivse vastuse projekti rahastamise kohta ning septembrist 2010 kuni
maini 2011 saavad inimesed ennast täiendada ja koolitada oma tööks vajalikel teemadel.
Kohalik omavalitsus toetab oma eelarvest ja projektide tasandil kõiki allasutusi, allasutuste
töötajaid. Noortemajas toimub kevadperioodil üksikvanematele ja paljulapselistele
peredele üks kord nädalas tasuta koolitus, kuidas pereelus toime tulla.Kohalik omavalitsus
ei keela ühelgi asutusel käia koolitustel või harida ennast, omavalitsus pigem toetab
õppimist. Kohalik omavalitsus on toetanud ka MTÜ-sid projektide kirjutamisel, st on
aidanud nõustada ja kirjutanud ise nendele projekte. Linnavalitsus on läbi viinud ka
erinevaid koolitusi ja infopäevi aktuaalsetel teemadel ja kutsunud neile nii linnainimesi
kui ka allasutuste juhte või juhatajaid õppeala- ja kasvatustöö alal. Allikas: TÕN LääneVirumaal 2010: http://www.ton.edicypages.com/parimad
Linnavalitsus otsustas liituda ausa hinnastamise kokkuleppega, kuna kohalike
omavalitsuste pädevuses on kehtestada või mõjutada mitmesuguste teenuste hindu, mis
sageli elanikke ka kõige otsesemalt puudutavad ning samuti on kohalike omavalitsuste
roll elanike teavitamisel äärmiselt oluline. Ettepaneku kokkuleppega liituda tegid
Rahandusministeerium ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Leppe eesmärgiks on ära hoida
põhjendamatu kaupade ja teenuste hindade tõstmine euro kasutuselevõtmise käigus.
Kokkuleppega liitunu lubab avalikult, et ei kasuta euro kasutuselevõtu protsessi ära hindade
tõstmiseks ning teavitab oma võimaluste piires ka kliente, koostööpartnereid jne euro
kasutuselevõtu aspektidest. Liitumisega antav positiivne signaal avalikkusele on oluline nii
tarbijatele kui ka ettevõtjatele ning aitab kokkuvõttes kaasa euro kasutuselevõtu protsessi
sujuvuse tagamisele. Ausa hinna kokkuleppega saab tutvuda https://ahk.eesti.ee
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KUNDA SALSASÜGIS
Ehk mõttevahetus Evely ja Reginaga

Evely ja Regina tantsivad ees keskel (foto erakogust)
TEE TANTSUNI − KUNAGI POLE HILJA!
E: Kuidas ja millal Te Ladina-Ameerika tantsude juurde
jõudsite?
Evely: Mulle on alati ladina tantsud meeldinud. Kuid teadliku
tantsuõppe juurde jõudsin alles 29-aastaselt. Olin Türgis puhkamas
ja seal kutsuti meid sõbrannaga Havanna klubisse. Mõtlesin siis, et
oh issand, ma ju ei oska neid tantse, mida seal tantsitakse … Sellest
hetkest hakkas ladina tantsude igatsus minus kasvama ja arenema.
Türgi-reis toimus augustis ning septembris leidsin oma postkastist
kuulutuse, mis kutsus ladina tantsude trenni. Nii et alustasin kodu
lähedal asuvas Mambo tantsuklubis, kus siis oma ladinakirge ja janu leevendama hakkasin. Enne seda polnud ma kunagi tantsimist
teadlikult õppinud. Klubides ja diskodel olin muidugi tantsinud, aga
see polnud see. Mambost leidsin täpselt selle, mida tol hetkel vajasin.
Eks algul oli raske, peale tundi tulin koju ja tegin veel teise tunni
peegli ees õppides lisaks. Paari aasta möödudes hakkasin tegelema
ka ladina paaristantsudega Casa de Bailes, vähem Corazonsalsa
Dance Company’s, spordiklubis Panacea õppisin täiendavalt
kõhutantsu, samuti osalesin kolme-neljapäevastel salsafestivalidel
välismaal. Need olid hommikust ööni toimuvad tantsumaratonid:
päeval treeningud, õhtul värvikad šoud, inspireerivad tantsupeod.
Kui välistreenerid tegid visiite Eestisse, siis kasutasin täiendavalt
võimalust õppida ka nende käe all. 2007. sastal aga sattusin
sõbrannade soovitusel DanceAct’i tantsustuudiosse, kus kohtusin
ka Reginaga.
Regina: Aktiivselt hakkasin tantsuga tegelema 12-aastaselt,
kui minu klassijuhataja tegi oma klassile nn eelise, et saaksime
peotantsu õppida (tema abikaasa oli peotantsutreener). Õppisin
tol ajal sanatoorses koolis ning vanematelt ei olnud võimalik ei
luba ega nõu küsida, nii et ise otsustasin, et hakkangi tantsima.
Alustasime tantsuringina. Kui sellest koolist ära läksin, siis
tantsimisega tegelesin ikka edasi. Suure-Jaanis leidsin tantsuklubi,
kus edasi õppisin. Tantsutahe ja –huvi kasvas iga aastaga, mingi hetk
hakkasin ka võistlustel käima. Kogu see tantsuelu meeldis mulle nii
kohutavalt, et lõpuks sai minust ka tantsutreener.
E: Mis see miski oli, mis Sulle nii kohutavalt meeldima
hakkas?
Regina: Ma ei tea, mis see oli või on. Tantsimine on meie jaoks
nagu narkomaania – oleme tantsuhoolikud. See tekib millestki ja
mitte millestki.
Evely: Mulle lihstalt meeldib ladina muusika, mis on nii sütitav
ja emotsionaalne − paljude erinevate varjunditega: lõbus salsa,
särtsakas chacha, sensuaalne bachata jne. Lisaks meeldib mulle see,
et kogu aeg on midagi põnevat õppida. Meil ei ole pidudel kunagi
ka alkoholi vaja. Me lihtsalt läheme ja tantsime. Võime õhtu läbi
Reginaga tühjal platsil tantsida. Tantsupõranda hirmu meil pole ning
selle ületamiseks pole meil ju siis ka alkoholi vaja.
Regina: Esialgu tantsisin ma ikka puhtalt klassikat – tangot,
valssi jne. Aga ladina tantsude ja soolotantsu juurde jõudsin täiesti
juhuslikult tänu ühele oma tantsuõpilasele, noormehele, kellele ma
kunagi Tihemetsa tehnikumis peotantsu õpetasin. Mingi aeg hiljem
kohtusin temaga juhuslikult Tallinnas ning ta kutsus tantsutrenni,
kus tema tantsimas käis. Läksingi ja sattusin salsa trenni (õpetajaks
oli Pirje Laagus). Hiljem tulid merengued, bachatad ja kõik muu juba
juurde. Nii et tegelikult avastasin mina samuti ladina-tantsumaailma
alles 27-aastaselt. Mõnes mõttes hüppasin sarnaselt Evelyle
tundmatus kohas vette. DanceAct-is saime kokku ja sellest sai alguse
ka meie ühine tantsuelu.
Evely: Hakkasime koos kavasid tegema.
Regina: Kuna ma tegelen ka õhtujuhtimisega, oli mul mingi hetk
vaja üritusele saada tantsijaid. Kj tingimuseks oli see, et pean saama

odavalt, aga väga head tantsijad. Raha oli vähe, aga pidu pidi olema
hea. Sellisel puhul tuleb ju alati iseennast mängu panna. Valisin meie
grupist tüdrukud välja, Evely valis muusika ja pani kava kokku ning
läksimegi pidudele esinema.
E: Evely, kas see oli Sinu jaoks esimene kord, kui pidid
tantsukava koostama ja teistele õpetama?
Evely: Kava lavaküpseks õpetamisega tegelesin esimest korda,
kuigi enne seda olin erinevatel üritustel tantsimist õpetanud ja paar
aastat olin ka entusiasimist plastika eratunde andnud. Esinemise
tarbeks harjutasime esialgu pärast DanceAct-i trenne koridoris või
kahe korruse vahel kitsal platvormil Regina mobiiltelefonist tuleva
muusika saatel.
Regina: Tantsisime ja harjutasime tegelikult täiesti olematutes või
ebanormaalsetes tingimustes. Aga see polnud oluline, sest ainukene
oluline asi oli ja on tantsutahe. See ongi see miski, mis, vaatamata
kehvadele tingimustele, paneb tantsima ja seda nautima.
TANTS KUI ENESEAVASTAMINE
E: Mida Te eneses koos tantsuga avastanud olete?
Evely: Avastasin suure tahte ning palju suurema julguse paljudes
muudes eluvaldkondades. Avastasin esinemisjulguse, enesekindluse
suurenemise, palju häid ja uusi inimesi enda ümber, õpetamiskire,
tantsulise vormishoidmise võimaluse, ning kindlustunde ja teadmise,
et ainult sisemise tahtejõu ja harjutamisega on võimalik midagi
saavutada … Lisaks leidsin rõõmu- ja vabadustunde ning ületasin
hirmu esimesena tantsuplatsile minna … Tantsuõpe on nagu tagurpidi
püramiid – me ei saa kunagi küpseks. Alati on võimalik midagi uut
õppida ja areneda. Avastasin teadmise, et kogu aeg toimub põnevaid
üritusi, esinemisi ja et iga nädal on kuskil maailmas salsafestival, mis
näitab inimeste ohjeldamatut soovi tantsida.
Regina: Olen oma loomult üsna pedantne ja väga konservatiivne
tegelikult. Ladina tantsudest olen enese jaoks avastanud vabaduse,
rõõmu ja loomingulisuse. See on joovastav, et olen õppinud
klassikalistest raamidest väljuma ning see aitab mul ka muus
maailmas vabam, paindlikum ning loomingulisem olla. Lisaks
avastasin tantsuga eneses naiselikkuse, viisakuse ja lugupidamise nii
enese kui ka teiste vastu, ning saavutasin hea rühi. Tänu tantsule ja
nendele inimestele, kes mu ümber nüüd on, olen avastanud eneses
palju pehmema loomuse.
TANTS KUI ELU
E: Kas tantsimisel on Teie jaoks mingi konkreetne eesmärk või
on see pigem saanud elustiiliks?
Evely ja Regina: Meie eesmärk on ise areneda ning õppida
nii hästi õpetama, et suudaksime oma rõõmu ja oskusi ka teistega
jagada.
Evely: Meie jaoks on tants elu ja elu on tants, kuid kindlasti
on eesmärgiks ka see, et elada meeldivalt ja tervislikult. Püüame
võimalikult paljude erinevate õpetajate juures õppida ning end ka
välismaal täiendada.
Regina: Tants on kindlasti minu elustiil. Kui tantsin, ei ole
maailmas minu jaoks ühtki muret või probleemi. Olen ainult mina,
muusika, minu tants ja vaba tahe.
E: Milline on Teie lemmiktants?
Evely: Mind sütitavad kõik tantsud − tantsin hea meelega kõiki
ladina tantse. Mulle meeldib muusika, milles on kirge, meloodiat ja
sisu. Öeldakse et tants on hinge peegel, nii et tavaliselt valin tantsud
hetketunde järgi. Mulle ebameeldiva meloodia järgi ma tantsida ei
saa.
Regina: Minu lemmikud on merengue ja reggaenton.
E: Kas Teil on nn tantsueeskujusid?
Evely: Kindlasti on eeskujudeks treenerid, kes minu vormimisele
on kaasa aidanud (näiteks Alina Moskvina, Jessica Cherbakov, Pirje

Laagus) ja lisaks on veel palju-palju lemmikuid ... Olen kõvasti üle
saja erineva treeneri tundides õppinud.
Regina: Minul ei ole konkreetseid eeskujusid, kuid olen tänulik
kõikidele treeneritele, kelle käe all olen ennast arendanud ja
õppinud.
TANTSUÕPETAJA MISSIOONIST
E: Kas tantsuõpetajaks sünnitakse?
Evely ja Regina: Sellest ei piisa, et ise väga hästi tantsida, tuleb
osata seda oskust ka teistele edasi anda.
Evely: Arvan et pedagoogilisus on kaasa sündinud, ajaga õpitakse
professionaalsemaks. Ma naudin ja armastan õpetamist nüüd isegi
rohkem kui ise trennis käimist. Saan sellest väga tugeva positiivse
laengu ja eriti kui tantsijad juba ise tulemusega rahule jäävad ning
tagasiside väga hea on olnud. See on parim kingitus õpetajale.
Tantsida saab ainult armastusega. See on ka minu eesmärk. Torisedes
ja pahandades on raske tulemust saavutada, kuigi eks vahel peab ka
nõudlik olema. Õpetamine on olnud tantsukarjääri loomulik jätk
ja kuna enamus võimalusi on lihstalt kuskilt lumepallina veerema
hakanud ja lõpuks mulle sülle kukkunud, siis olen 100% veendunud,
et teen elus seda, mida tegema pean.
Regina: Õpetaja ei saa kunagi mütsiga lööma minna. Ma ei saa
õpetada teistele seda, mis mul endal üldse välja ei tule. See oleks
ju pettus. Kui ma tantsimisega alustasin, ei mõelnud ma kunagi
pedagoogiks saamise peale. See lihtsalt tuli minuni ise. Avastasin, et
mulle meeldib anda teistele edasi seda, mida ma oskan ja mis mulle
väga meeldib.
Evely: Õpetamine on väga loominguline tegevus. Õpetaja peab
olema paindlik, jäigalt ei tohi oma ettevalmistatud tunnis ja kavas
kinni olla, sest tund võib hoopis teise suuna võtta ja siis tuleb uues
olukorras õpetamisega hakkama saada.
Evely ja Regina: Kui leiame enesele õpilased, kellele meeldib
teha seda, mida me väga armastame, siis see teeb meid ülirõõmsaks.
KÕIK KARUD ARMASTAVAD DžAIVI
E: Kas kõik “karud” on võimalik tantsima panna?
Evely: Kõik “karud” on võimalik tantsima panna. Hea
mõlemapoolse tahte korral on kõik võimalik, õpilasel peab olema
tugev tahe ja veel parem kui ta kodus ise õpib, kordab. Ka mina
alustasin nii, et olla järgmises tunnis veel sammukese võrra
parem. Kui sammud ning rütmitunnetus selgem, siis jõuab mõelda
kehatööle, stilistikale ja täiel rinnal nautida tantsu. Tants on rõõm,
kuid eks sai isegi tuldud esimesel aastal trennist tusasena koju, kui
kava ei jäänud korralikult meelde. Nüüd tundub see nii naljakas, aga
võib-olla see oligi edasiviiv jõud, et mitte alla anda.
Regina: Uskuge – kõik “karud” hakkavad tantsima (kuigi võibolla mitte päris kõiki tantse, aga see ju pole oluline). Olen “karusid”
küll õpetanud. Avastasin kunagi, et kõik “karud” armastavad väga
džaivi. Ilmselt on see rütm selline, mis ei jäta eriti mõtlemiseks aega
(naerab) …
Evely: Teine tants on merengue, mis ka “karudele” meeldib. See
on samuti üsna lihtne, kuid samas päris tempokas tants.
Regina ja Evely: Kindlus- või mugavustunne tantsides tekib
igaühel erineva ajaga, aga kindlasti tuleks paari aastaga arvestada
(seda muidugi siis, kui ikka treenida ja harjutada, muidu ei tule
mingit tulemust). Istudes tantsimist selgeks ei saa!
Evely: Esimene aasta on nn kobamisaasta. Teisel aastal hakkab
keha avanema, nii et muusika läheb kehasse ja siis paned juba täiega
ning kogu naudinguga.
Regina: Mina võin ka seda öelda, et kui Evely hakkas meid
treenima ning kavasid õpetama, siis tundsin , nagu tantsiksin esimest
korda. Kõik on vahel ebakindlad. Arenguks tuleb lihtsalt harjutada ja
pingutada. Evely on minu puhul karm õpetaja ka (itsitab) …
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Evely: Oleme mõlemad perfektsionistid. Ja see on meil kahepoolne
kokkulepe, et me ei tee teineteisele mingeid allahindlusi. Meil on
põhimõte − selleks et teisi õpetada, peame ise asja väga heal tasemel
valdama. Kui teeme uue esinemise tarbeks kava, siis tantsime selle
umbes 50 korda enne läbi, kui hakkame oma õpilastele õpetama.
E: Mis on tantsimise ja tantsuõppe juures kõige olulisem?
Evely: Hetkel tunnen (vähemalt Kundas) puudust peeglitest. Peegel
on oluline. Tantsuõppes on oluline saavutada kontakt, peeglist saab
jälgida kogu grupi edasiminekut või valmisolekut edasiminekuks
ning vajadusel ka väikese vea puhul õigel ajal sekkuda. Kuid muidu
paneksin esiritta entusiasmi, distsipliini, tervise. Terves kehas on ju
terve vaim. Kõik muu kujuneb tasapisi: rütmitaju, julgus, plastilisus,
enesekindlus, esinemisjulgus, hirmudest vabanemine. Veel on
oluline sisemine rõõm ja armastus tantsu vastu.
Regina: Eelkõige on oluline kannatlikkus, rõõmsameelsus ja tahe
… Mul on ühes treeninggrupis üks u 45-50aastane naine, kelle juures
mulle meeletult meeldib see, et kui tal läheb sassi, siis ta paneb
silmad kinni ja tantsib seni täiesti oma tantsu, kuni jälle järje kätte
saab. Mina naudin tema vabadust ja positiivsust, sest ta tõesti ei lase
millelgi välisel oma tantsurõõmu segada ning naudib igat tantsu- või
trennihetke. Vot selleni tahaksin ma treenerina jõuda, et mu õpilased
tunneksid tantsimisest, liikumisest ja muusikast lihtsalt rõõmu ning
oleksid tantsides piirangutest ja muredest vabad.
TANTSIDES SÜGISMASENDUSE VASTU
E: Tüdrukud, kas Te kannatate ka sügiskaamose all? Kuidas
sellega võitlete?
Evely ja Regina: Me ei pea sellega võitlema, sest meil pole
sügisel masendust.
Evely: Ainuke, mis mind sügises ja talves häirib, on soojuse
puudus. Muu ei häiri mind absoluutselt, minu emotsioone lihtsalt ei
mõjuta pilves või vihmane ilm. Sõidan palju autoga ja seal võib vihm
või ka lumetorm vägagi mõnus vaatepilt olla. Minu jaoks on olulised
lähedased ja usaldusväärsed inimesed, mitte see, mis ilm väljas on ja
kas päike paistab või ei paista.
Regina: Kui elu on tants, siis kaamost pole :) … Ma ei ole seda
enese juures küll kunagi tähele pannud. Vahel mulle kohe meeldib,
et on natukene nutune sügisilm. See annab võimaluse, et aeg maha
võtta, lugeda või midagi muud mõnusat teha. Ilmast ei tohi end
häirida lasta. Tantsutrenni saab alati minna (naerab) …
TANTS KUI TERAAPIA
E: Kas tantsides on võimalik valust või ka näiteks haiget teinud
kogemusest, negatiivsetest veendumustest ja blokeeringutest
vabaneda?
Evely: Olen selles veendunud, et tantsides väheneb nii hingeline
kui ka füüsiline valu. Mina ise sain oma valutava selja teisel
tantsuaastal täitsa korda. Nüüd ei ole mingit probleemi. Muusika
ise on ju teraapia. Lisaks tuleb ladina tantsudes väga palju tööd teha
puusadega, kus asub nn eluenergiaalge, siis saab energia paremini
liikuma, mured ja kurbus vähenevad, keha saab palju positiivseid
emotsioone ja jõudu ning tuju ongi parem ja igasugused erinevad
negatiivsed tõkked lihtsalt kaovad. Ladina tantsud on vabastavad,
keha toodab tantsides positiivseid hormoone ning lihased ei ole
pinges.
Regina: Kindlasti on. Võistlustantsust saadud vigastustestki olen
ma end nüüd ladina tantsudega tervendanud. Leevenenud on selja, põlve ja muud valud. Lisaks kaovad tantsides kõik muremõtted,
nende jaoks pole siis lihtsalt ruumi. Tantsuga on võimalik kõike
väljendada: rõõmu, kurbust, viha – kõiki emotsioone ja see on igas
mõttes teraapiline.
TANTSUTÕKKED JA NENDE ÜLETAMINE
E: Tüdrukud, mõelge sellele, et kui on nii, et kellelgi on küll
suur tantsutahe, aga tal on see tahe kodus tasakesi ja omaette
ning ta ei julge oma tahtega toast väljagi tulla. Kuidas sellest
tõkkest või hirmust üle saada, nii et ikkagi kodust välja tulla ja
tantsima hakata.
Regina: Alustasin just hiljuti Kuusalus uue grupiga treeninguid
ja seal on mul mõned eakad daamid, kel tekkis esialgu väga palju
tõrkeid, et nemad ei suuda ja ei saa – tuhat kompleksi või takistust
(et kõik on nooremad ja kõik on kõhnemad ning kõik tantsivad
neist paremini jne) … Läksin treeningu ajal siis nende juurde ning
rääkisin, et tänases trennis ei ole oluline – tegelikult pole see esimese
korraga ju võimalikki −, et nad saaksid tantsimise selgeks. Oluline
on feeling. Ja selleks pole muud vaja kui tahet. Oskused ja õiged
sammud tulevad ajaga tasapisi iseenesest. Me lihtsalt tantsime,
tunnetame muusikat või tegelikult tantsime nii, et me ei lase end ka
muusikal segada. Küll me lõpuks õpime ka muusikale toetuma ning
seda nautima. Vahel tuleb ka lihtsalt südamest naerda, kui kõik segi
ja sassis on. Mulle väga meeldib, kui mu õpilased trennis naeravad.
See on kuidagi vabastav … Oleme ju kõik ainult inimesed. Kõigil
läheb sassi. Peabki minema, sest vigadest me ju õpimegi.
Evely: Algajatel on palju hirme − mida teised ütlevad või
mõtlevad jne. Tavaliselt on üksi sellest raske üle saada, kuid
koostöös saavutatakse ka tulemus. Kireta tants on poolik, sellepärast
tuleks tantsu põimida enda emotsioone julgelt, kuid see kujuneb
pikaajaliselt ja muidugi – pean seda ikka ja jälle kordama −, et
hea ning tugeva tahte tulemusel. Kui tekib tunne, et muusika läheb
kehasse, tantsid muusikasse kava teadmata, omaloomingut, siis
arvan, et on saavutatud see takistuste-tõkete ületamine.
Regina: Lisaks sisendan ma oma õpilastele, et nad on maailma
kõige ilusamad inimesed. Tingimusteta. Sest ainult maailma kõige
ilusamad inimesed tulevad ladina tantsude trenni. See lihtsalt on nii
ja vaielda pole siin midagi (ise naerab lõbusasti …)
Evely: Koos tantsuoskusega kasvab ka eneseusaldus ja –kindlus.
Esialgu tuleb end võib-olla natukene ka ära petta, st, vaatamata
ebakindlusele selg sirgu lükata, kontsaga kingad jalga panna ja
kindlus- ning sisemine turvatunne kasvab iseenesest.
Regina: Esimese trenni ehmatusest tuleb üle olla, sest esimene
trenn on alati kui raketiteadus, mis mõjub šokina. Aga see läheb üle.
Me lubame, et see läheb üle.
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Tantsulaagris 2010 suvel (MK)
Evely: Veel aitab see, kui pärast trenni kodus kohe edasi
harjutada. Oma kogemusest tean, et siis on järgmises trennis palju
kindlam tunne.
Regina: Olen oma õpilastele ka seda soovitanud, et näiteks köögis
toimetades teha ka tantsuharjutusi – pliidi ees seistes puusadega
kaheksaid või midagi muud taolist. See aitab ja vabastab pingest.
Aga vahel aitab ka nn sisemine jonn või viha, et ma pean hakkama
saama.
Evely: Koristadeski on hea rütmitunnetust harjutada. Tuleb lihtsalt
mingis kindlas rütmis liikuda, kui sellele veel puusade töö ka lisada,
siis on juba suur samm edasi liigutud. Kui alustasin salsasammudega
esimestes tundides, siis harjutasin põhisamme igapäevaselt kodus
toast – tuppa, kööki jne liikudes. Koridoris on peegel, selle ees tegin
alati teise ruumi liikudes pöörde ... Lähedased olid sellega juba väga
harjunud ... kui ühel korral ei teinud, siis märgiti kohe ära: “Aga
kuhu pööre jäi :D?”
EESTLASED JA LADINA TANTSUD
E: Mis Te arvate, kas Ladina-Ameerika tantsud on eestlaste
meelelaadile omased?
Evely: Minu arvamus on, et eestlased on ladina rahvas :). Vähemalt
see osa rahvast, kel on säde sees ning kes trenni tulevad. Ma pole
tõesti kunagi kedagi kohanud, keda ladina muusika väga külmaks
oleks jätnud ... Salsatantsijaid on tohutult juurde tulnud. Huvi on
meeletu. Kuigi õige on, et kõik ei saa kõigile meeldida. Loomulikult
on erandeid. LA-s on see rütm ning kehatöö sünnipärane, aga meil
võtab natuke kauem aega, sest me ei ela selles melus ja rütmis.
Välistreenerid on eestlastele pigem ette heitnud liigset tehnilisust.
Minu arvamus on, et peame siiski tehnikat ka õppima, sest see teeb
tantsu ilusaks ja elegantseks ning kindlasti ka füüsiliselt lihtsamaks.
Regina: See meeletu huvi võib olla pigem millegi täiesti uue või
võõrapärase ihalus või vajadus, sest ega need Ladina-Ameerika
tantsud eestlastele siiski päris omased pole. Mul on tunne, et selle
stiili võtavad omaks need, kes on pisut loomingulisemad ja vabamad.
See muusika toob kokku inimesed, kelles on rõõmusädelus sees.
Sellesse ei mahu kadedus ja kibedus. Lisaks on ladina tantsud väga
seksikad.
TANTS HOIAB VORMIS
E: Kuidas end vormis hoiate?
Evely: Tantsides :) Ja kuna olen Oriflame konsultant, siis tarvitan
ka Wellness-i terviseprogrammi tooteid. Lisaks ei lase ma kunagi
tühja kõhu tundel tekkida. Kui on vaja, tuleb süüa, aga muidugi
mitte pihuga kartulikrõpse ja friikartuleid sisse ahmides. Vahel
luban enesele nii hamburgerit või õhtul šokolaadi, rannas jäätist,
aga ma ei põe sellepärast kunagi, sest tean, et rapsin selle järgmises
tantsutrennis maha. Mingisuguseid lisapingeid pole ellu vaja.
Regina: Tantsides :) Ma ei võta isegi vitamiine. Tants on
vitamiinide eest ka. Ja ma ei tee ühtki üleliigset asja (ei tee kodus
kõhulihastele harjutusi, ei käi jooksmas jne). Söön ma kõike, mida
tahan. Tavaelu ja tants ongi need, mis vormi annavad. Ja loomulikult
lapsed :) … Kõike tuleb nautida ja pingevabalt võtta.
E: Kas armastate ka küpsetada-kokata?
Evely: Mulle meeldib köögis loominguline olla. Naudin
küpsetamist ja kokkamist väga. Vahel on nii et külmkapis nagu
polegi midagi, aga söök valmib lihtsatest vähestest olemasolevatest
ainetest. Võin öelda, et olen kõigesööja, aga lemmikrooga mul
pole. Naudin suure rõõmuga koduseid lihtsaid toite ja samas võin
ka restoranis gurmaanitseda. Minu jaoks on oluline proovida
elus palju erinevaid toite ja maitseid. Olen ses mõttes julge ja ei
karda ka tundmatus kohas söögikohta astuda ning tellida midagi
põnevat ... Tuleb meelde üks naljakas juhtum Indias. Valisin rootsi
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lauas taldrikule proovimiseks erinevaid sööke. Kuid ühes toidus
olevaid tükikesi püüdsime mõistatada, mis need võiksid küll olla
... Arvasime, et väga hästi valmistatud kanafilee kastmes ... Pärast
läksime koka juurde küsima ja tuli välja, et hoopis kohalik seen.
Regina: Mulle ei meeldi kokata, aga mulle meeldib, kui seda
teevad teised, nii et on maitsev ka. Kuid kui ma süüa teen, siis
valmistan kas ahjuliha, kodukotlette, šnitslit või pitsat, sest need
tulevad mul küll hästi välja. Ja kõik tellivad just neid roogasid, kui
külla tulevad. Aga eriti suured minu nn nelja spetsialiteedi fännid on
muidugi mu lapsed :)
KUI TANTSUD ON TANTSITUD
E: Millega Te peale tantsimise tegelete?
Evely: Hetkel on tantsimise valdkonnas tööpõld laienenud ja
tegelen palju just tantsutreeningute ettevalmistamisega (st enne
trenni paar tundi tantsu ja muusikakuulamist kodus jne). Ka jooga
ei puudu mu argielust. Lisaks olen riiklikus eksamikeskuses
eksamikomisjoni liige nii eesti keele tasemeeksamitel kui ka
põhikooli- ning gümnaasiumiõppes. Vaikselt tegelen veel Oriflame
ilu- ja tervisemaailmas. Olen ka reklaami-ja filmivõtetel osalenud.
Löön kaasa ka naisteorganisatsioonis LC, kus iga kuu toimuvad
väga huvitavad, harivad kohtumised, ekskursioonid, üritused. Veel
meeldib mulle tegeleda käsitööga: õmmelda, kududa, batikat teha,
disainida jne (kuid seda kõike on jäänud üha vähemaks). Kuna
tutvusringkond on üsna suur, siis on ka palju üritusi, nii et vahel ei
tea, mida võtta, mida jätta. Suvel korraldasime Reginaga Tallinna ja
Kunda tantsijate jaoks esimest korda tantsulaagri Panter.
Regina: Peale tantsimise teen meeste vanglas raamatukogutööd
ning dramaturgiaringi. See on väga suur väljakutse ja täiesti teine
maailm. Aga mulle meeldib. Minu väga suured hobid on aga
teater ja kino. Võin etendusi ja filme lõpmatuseni vaadata. Olen
ka näitlejatööd teinud mängufilmis ning olin saates “Eesti omad”
saatejuht. See oli vestlussaade muusikutega. Loomulikult jälgin ka
igasuguseid tantsusaateid üle maailma ja üritan kõigega kursis olla.
PUHKAMIST EI TOHI UNUSTADA
E: Kuidas Te puhkate?
Evely: Mul on soodumus üle töötada, sest võimalusi ja põnevust
on elus ju nii palju, siis on raske ka EI öelda. Kuid kuna ma end
suhteliselt hästi tean, siis ka suudan hetkel paremini valikuid
teha ja kasvõi puhkama sundida ja end välja lülitada. Igapäevane
meditatsioon aitab hästi taastuda. Ja loomulikult on korralik uni lausa
hädavajalik ning, kuna treenin palju, siis pean ka sööma korralikult.
Eesmärk on koguda võimalikult palju häid emotsioone, naeratusi,
positiivsust. Tundub, et mul on palju inimesi ümberringi, aga siiski
on mu lähedaste ring väga väike, koosnedes usaldusväärsetest,
oskuslikult ja pikaaegselt valitud isikutest. Minu usalduse võidab
kiiresti, aga kui seda ükskord kuritarvitatakse, siis tagasitee on palju
käänulisem. Tubli töö eest püüan end premeerida ja need kingitused
võivad olla seotud puhkuse erinevate võimalustega (lähen SPA-sse,
kosmeetilisse hooldusse või mõnele huvitavale üritusele).
Regina: Tantsides :) … teatris ja kinos käies. Kui saaks päevast
päeva ainult teatris ja kinos käia ning tantsida, siis ei olekski
rohkem midagi vaja. Kuid aeg ajalt tuleb realist ka olla. Evely
õpetusel olen ka mediteerima hakanud. Evely suudab mind hoida ja
tasakaalustada, et ma end üle ei küpsetaks või kõike korraga enesest
ära ei jagaks …
Evely ja Regina: Naudime ka üksiolemise hetki. Oskame ka nii
olla, et me mitte midagi ei tee. Meil kummalgi pole iseendaga igav.
TANTSUTREENINGUD KUNDAS
E: Rääkige palun ladina tantsu treeningutest Kundas
(eesmärgid ja võimalused, kellele mõeldud, kellele sobib jne)?
Evely: Tantsutunnis õpetatakse erinevaid ladina tantse vahvate
kombinatsioonidega sütitava muusika saatel. Õpime salsat,
merenguet, tšatšat, bachatat, reggaetoni jne. Tants annab mõnusa
enesetunde, parandab koordinatsiooni ja annab piisava koormuse,
et vormis püsida. Õpime ka stilistikat, mida on hiljem võimalik
kõikvõimalikes spontaansetes tantsusituatsioonides ära kasutada.
Regina: Vanus, sugu ja füüsiline vorm pole olulised. Kaasa tuleb
võtta naeratus ja rõõmus tuju, veepudel ning mugavad jalatsid. Ja ka
“karud” on väga oodatud :) …
* Samal ajal helistab Evelyle keegi viiekümnendates daam, keda
Evely julgustab tantsutrenni tulema, sest vanus ei ole tantsimise
juures tõesti üldse oluline …
E: Lugemisaasta raames pärin igalt intervjueeritavalt
eredaimate lugemiselamuste kohta kaks küsimust: 1) Kas
mäletad oma lapsepõlve lemmikraamatut ning seda, miks sellest
raamatust lemmik kujunes? 2) Mida Sa viimati lugesid v milline
oli viimane eredaim lugemiselamus?
Evely: Väikese tüdrukuna lugesin küll lasteraamatuid, kuid
lemmikut ei mäleta. Pigem oli nn lugemisfavoriidiks ajakiri Täheke
ja hiljem Noorus (võib-olla sellepärast et mulle meeldib kogu aeg
midagi uut kogeda, ammutada uusi elulisi teadmisi). Samas kuulasin
palju lastele mõeldud vinüülplaate ja muusikat ning raadiost
õhtujutte. Viimati lugesin David Deida raamatut “Tõelise mehe tee”.
Soovitan eriti meestele :)
Regina: Tegin kooli ajal nn ükt tunde raamatukogus ja lugesin
siis vist kõik lasteraamatud läbi, aga lemmikut ei mäleta. Praegune
vaieldamatu lemmik on inglise romaan. Armastan armastusromaane.
Need tasakaalustavad kaasaegset tegelikkust. Jane Austeni “Uhkust
ja eelarvamust” olen rohkem kui kuus korda lugenud ja iga kord
avastan sealt enda jaoks midagi uut. Kuna aga mulle meeldib ka
psühholoogia, siis viimasel ajal olen lugenud raamatuid suhtlemisest,
käitumisest ja ellusuhtumisest …
E: Kas Te soovite lõpetuseks veel muid mõtteid ja ideid
lisada?
Regina: Idee on luua oma tantsukool või –stuudio :)
Evely: Ja talvelaager tuleb kindlasti :) … TULGE
TANTSIMA!!!
Meie Kodu toimetajaga jagasid oma mõtteid tantsutreenerid
Evely Vaigur ja Regina Evert

SÖÖGE, MEDITEERIGE, ARMASTAGE ja TANTSIGE!
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KORVPALLIPÄEVIK

Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka
ajaveebist Sportkunda koduleheküljel
http://www.hot.ee/sportkunda.
11.10.2010
Koolide
võistlus.
Põhikooli astme poisid mängisid
kodusaalis täna kolm mängu Eesti
Koolispordi
Liidu
võistlustel.
Tulemuseks üks võit ja kaks kaotust.
Kohtumised lõppesid selliselt: Kunda
ÜG - Vastse-Kuuste Kool 39:28; Kunda
ÜG - Ülenurme Gümnaasium 18:52;
Kunda ÜG - Saku Gümnaasium 30:36.
10.10.2010 Karikavõistluste algus.
Lääne-Virumaa karikavõistlustel pidas
Kundas oma esimese mängu RSK
sPORTKUNDA/Hulja
meeskond.
Kohtumine esiliigas mängiva Aaspere
SK-ga kujunes ühepoolseks. Vaid
viimase veerandaja võitsime vähem
kui kümne punktiga. Lõppseisu 97:
41 panustas kõige rohkem vaid ühel
viskel eksinud Raigo Pärs, kes sai
kokku 20 silma.Priit Aja ja Raido Villes
lisasid mõlemad 17 ning Ainar Villers
15 punkti. Vaatamata suurele vahele
otsustati kolmapäeval Haljalas siiski
mängida.
04.10.2010 Minipoiste sõprusmäng.
Kodusaalis mängisid miniklassi poisid
esimese ametliku mängu. Allajäämine
Rakvere SK/Aqva Hotels meeskonnale
oli totaalne. Kaotasime 45:94 ja saime
oluliselt targemaks sellest, mida me veel
ei oska.
03.10.2010 Eesti noorte MV
korvpallis. Nädalavahetusel algasid
Eesti noorte korvpallimeistrivõistlused
kolmes vanuseklassis. Kõige vanemad,
PA-klass, pidas esimesed mängud
Väike-Maarjas. Vaatamata sellele, et
meie kaks liidrid pallisid samal ajal
Kärdlas meeste teises liigas, mängiti
tublilt. Lisaajale läinud kohtumises
väljuti võitjana ViruBasket-i vastu,
teises kohtumises tuli tunnistada siiski
HITO II meeskonna paremust. VMaarja/sPORTKUNDA - ViruBasket
52:51; V-Maarja/sPORTKUNDA HITO II 65:72.
PB-klassis tekkisid kaod juba enne
sarja algust. Ühise arutelu käigus
leidsime. et Madis Putko juhendatavad
poisid võivad jõuda medaliteni. Sestap
püüdsime ühisettevõttesse anda ka oma
panuse. Neli meie liidrit tõmbavad
selleks hooajaks selga Rakvere
särgi. Allesjäänud said esimeselt
etapilt kolmest mängust kaks võitu.
sPORTKUNDA/Simuna - Sillamäe
Kalev 101:22; sPORTKUNDA/Simuna
- Jõhvi SK 51:76; sPORTKUNDA/
Simuna - SK Energia Narva 60:57.
PC2-klassi ootused kruviti pärast
Erkmaa KK turniiri kõrgele. Maa peale
tagasi tulime väga karmilt. Salva/Rock
tegi meiega täpselt seda, mida ise
tahtis. Võrokesed olid aga alles äsja
korvpalliga alustanud tublid poisid ...
sPORTKUNDA/Haljala - Salva/Rock
24:68; sPORTKUNDA/Haljala - Kuldre
Kool/Võru KK 60:25.
26.09.2010 Turniirid Tartus ja
Parksepas. Kutse Tartusse Erkmaa
Korvpallikooli
poolt
korraldatud
rahvusvahelisele turniirile sai meie Cklassi meeskond n-ö kaheteistkümnendal
tunnil, asendama viimasel hetkel ära
jäänud meeskonda. “Asendusbänd”
tekitas aga ootamatult segadust.
Esimeses mängus suutsime alistada
külalised Moskvast Timirjazevskaja
spordikoolist - 43:40. Korraldajate
esindusmeeskonnale püüdsime küll
vastu hakata, aga tugevam võttis oma kaotasime 51:73. Esimesest päevast saab
lisa lugeda siit. Teisel päeval üllatused
jätkusid. Võita suudeti ka Panevežys
TM Komanda (44:40) ja Ventspils Spars
(45:39). Teise päeva ülevaade. Kogu
mosaiik sai valmis, kui kohamängus
olime üle Läti meeskonnast BS Riga
42:37. Kokkuvõttes kolmas koht!
Võitjaks tuli Šarunas Marciulionise
korvpalliakadeemia Vilniusest. Meie
parimaks tunnistati Sten Pobbul.
Viimase päeva kokkuvõte.
A-vanuseklass mängis Parksepas.
Esimene kohtumine oli kohe tõeline
maiuspala
vaatajatele.
Hilisema
turniirivõitja Turba (Vt edasi lk 7)

Meie oma kooli lood

MEIE KODU

AUSTUS

Oli kord ...
Jään seisma oma vanal klassiuksel –
kas üldse avada veel seda ust,
ma enda kannul, sulgesin ta ammu
võib-olla astun praegu liigse sammu
ja riivan mõnda hella mälestust?
Võib olla. Aga vana klassiukse
kord ikkagi ma lahti lööma pean.
Jah. . . Olgugi, et vajutades linki
ma juba ette tean – seal näen vaid
kahtekümmend tühja pinki ... (U. Laht )

Kool on nagu raamat, milles
on palju unustamatuid lehekülgi.
Seda lugedes unustame tihti
alguse. Kuid lõppu jõudes saame
sealt keerata tagasi algusse ja siis
avaneb igapäevane koolielu kogu
ulatuses. Niisiis, siit algavad aastate
möödudes välja selginenud mõned
olulisemad lood. Meie koolilugusid
seob ühine aeg ja ühine elu. Aga
kuulata, see on ju koolikell! Sellesse
on kätketud kõik: noorus, koolirõõm,
ja ka õnn. Juba siis oli tunne, et elu
algabki just siit.
Olin tulnud teisest koolist A.
Tisleri nim. Kunda Keskkooli
keemiaõpetaja asendajaks. Minu
vanem poeg läks 1. klassi. Kool oli
suur – õpilasi üle 700. Algklassides
olid ABC klassid. Kooli õpilaspere
oli lihtne ja südamlik. Neid ühendas
ühtne koolivorm. Mäletan neid
vahvaid algklasside lapsi – tüdrukuil
patsijupid peas ja poistel põlvpüksid
jalas. Nii õpetamine kui õppimine
koolis olid ühine tõsine töö. Oli
muidugi ka õpilasi, kellel olid
õpiraskused.
Koolis
olid
pärast
tunde
pikapäevarühmad,
mis
olid
õpilastele õppimise ja vabaaja
veetmise tarvis. Pärast olingi
pikapäevarühma õpetaja. Õppimise
kõrval oli meil hulk muid toredaid
üritusi. Uskumatu, aga meil ei olnud
pahandusi. Meie kooli õpetajad
olid üksmeelsed. Ei tehtud vahet
vanemate ja nooremate õpetajate
vahel. Vanemaid õpetajaid ei peetud
halbadeks. Õppenõukogu koosolekud
koolis olid asjalikud. Õpilasi kutsuti
tihti õppenõukogusse. See oli siis,
kui kellelgi õppimine käest ära oli
või kui kellegi käitumine paigast
ära nihkunud. Distsipliin koolis

ja õppetundides pole mitte üksnes
kasvatusvahend, vaid selle tulemus.
Suitsetamise eest heideti õpilasi
koolist välja. Oi, aegu ammuseid!
Nüüd lähevad poisid hommikul
suitsusaba üle õla lehvides kooli
poole. Tänapäeva vabakasvatus
vajab ka kellegi poolt tähelepanu
ja head suunamist, muidu on see
lihtsalt tegemata kasvatustöö.
Õppetöös edasijõudmatute tarvis
oli sisse seatud “luukamber”, kus
pärast tunde toimusid õpilastele
õppimises
järeleaitamistunnid.
Pikapäevarühma
töö
kõrvalt
olin
koolis
muusikaõpetuse
asendusõpetaja. Ise pean seda aega
oma koolielust parimaks. Pärast
algklasside õpetajana jagasin veel
mõned aastad algklasside lastele
laulmise tundides jo-le-mi-d.
Igal
sügisel
septembris
käisid vanemad õpilased kolm
nädalat šeffmajandites kartuleid
noppimas. Vilets oli kuulata üle
põldude kaikumas poiste poolt
hüütud rõvedusi. Nüüd on palju
hullemad ütlused saanud igapäeva
kõnepruugiks koolinoorte seas.
Tugeval järjel koolis oli siis
klassiväline töö, mis õpilaste
vabaaega huviringide ja isetegevuse
kaudu meeldivalt täitis. Edukalt
kulges see töö õp Taima Ivaski ja
Vaike Kingsepa juhtimisel. Õpilaste
sodimiskultuur ei olnud moes.
Hiljem olin aastaid koolis
bioloogia õpetaja. Oma koolitöö
suurimaks teeneks pean siiani
bioloogiaklassi mitu korda uuesti
sisustamist ja töösüsteemi seadmist.
Praeguseks on see õppeklass koolist
kaotatud.
Olin koolis ka õppealajuhataja.
Siis oli küll mitu korda tunne nagu
tulekski oodata kusagilt järgmist,
seda veelgi kõvemat kolakat. Varem
olin ma teistsugune. Muidugi parem.
Ah, et olin ülirange? Selle peale ei
oska küll nutta ega naerda! Nii see
koolielu kord on, et selles on nii
head kui halba. Aga keegi peab ju
ka halba lahendama. Liigne headus
on vahest ka niisama piitsalöögina
tagasi tulnud. Nii et, kuidas võtta!
Ülirangeks pidasid mind need,

kellel korrarikkumistega tegemist
oli. Peaaegu iga päev pidin tegelema
ebameeldivustega koolis kaklustest
kuni õigusrikkumisteni. Sagenesid
vargused. Meeles on, kuidas üks
2. klassi poiss õppealajuhata lauale
silmavett tilgutades lubas rohkem
mitte varastada. Järgmisel päeval
pani ta toime uue varguse. Aga
kaitstagi on tulnud neid vingeid
poisirüblikuid. Üldiselt peen kunst
on osata kedagi karistada ja samas
ka andeks anda.
Seepärast hakkasingi rohkem
mõtlema
kristliku
kasvatuse
vajadusele koolides. See tundub
küll tühisena, aga vast aitab mõni
piiblikäsk meid paremini headuse
poole. Vahepeal oli aegu, mil koolis
tihti käis külalisi usu teemadel (ka
soome ja inglise keeles) rääkimas
ja muusikalisi ettekandeid toomas.
Neist meeldivaim oli Rakvere
Karmeli
koguduse
programm.
Koolis
töötas
pühapäevakool.
Jõululaupäeva eel käisime kooliga
kirikus. Soome usuühing kinkis
koolile
hambaravi
kabineti
sisustuse.
Mõnes mõttes peab õpetaja
koolis siiski ka range olema. Muidu
ei saa ta ju tunde anda. Seda teab
iga õpilane, et kõige vähem õpib
ta neis tundides, kus pole korda.
Hea on olnud õpetada lapsi, kes ise
õppida tahavad ja see ongi õpetajate
kooliaastate suurim rõõm.
Uut
kooliellu
on
toonud
igasugused uuendused. Raske aeg
oli. See oli siis, kui vanamoodi enam
ei saanud, aga uutmoodi veel ei
osanud. Neist esimene oli üleminek
5päevasele töönädalale koolis.
Järgnes mitmete eksperimentide
aeg. Kool muutus Kunda 1.
Keskkooliks. Valikained andsid
õpilastele uue võimaluse, mille
tulemusena kujunesid ühel sügisel
eraldi poiste ja tüdrukute klassid.
Sellest on osaliste meelepaha
tänaseni. Uute õppe- ja ainekavade
kõrvale tuli integratsiooninõue.
Palju
räägiti
loovusest
ja
õppetunnist kui tervikust. Uus
tunniplaanis poolaastate kaupa olid
ühe õppeaine päevad, mis alguses

olid huvipakkuvad, hiljem aga
tüütavad. Ainekavade kaudu toimus
süva- ja tavaõppe rakendamise
võimalus keskastme eesti keeles
ja matemaatikas. Majandusharust
jätkusid autoõpetuse tunnid. Alustati
merehariduse ja klienditeeninduse
õpet koolis. Neist viimane on
püsinud siiani.
Koolist tavaliste puudumiste
kõrvale
tekkisid
õpilaste
hommikused esimestesse tundidesse
mittejõudmised
ja
viimastest
tundidest äraminemised. Ühel klassil
oli üldse kombeks kehvasti koolis
käia. Kui direktor päeva lõpus sinna
oma ainetundi läks, ei olnud seal
kedagi. Järgmisel hommikul andis
ta õpetajatetoas korralduse sellesse
klassi sellel päeval tundidesse mitte
minna. Õpilased ootasid kaks tundi
õpetajaid tundidesse. Küsima ei
tuldud. Kolmanda tunni ajal sai
asi neile selgeks. “Kurat! Öelnud
siis kohe, et meile tundi ei tulda,”
põrutas üks julgem hääl, ja läinud
nad olidki. Järgmistel koolipäevadel
olid nad paremini tundides kohal.
Aineõpetajail nendega rohkem
pahandusi ei olnud.
Üldiselt on Kunda koolis läbi
aegade olnud toredad õpilased ja
head õpetajad. Õpilased on olnud
alati kõiges oma õpetajatele heaks
toeks. Iga õppetund õpetajate töös
on aga olnud justkui kümme käsku,
millest ise tehtud, hästi tehtud, on
alati peale jäänud. Austan tänaseni
õpetajaid ja õpilasi neist päevist,
kes ka ise endast lugu pidasid. Meil
oli hulk ühiseid toredaid koolipäevi.
Minu kooliaeg on ammu mööda
saanud. Nüüd on see juba üha
kaugenev, kuid ikka veel lähedane.
Mitte kuidagi ei saa unustada neid
vahtrakollaseid sügispäevi. Minu
kool! Minu armas koolikell! Minu
rõõm! Mälestus neist päevist elab
meis edasi ja ma soovin, et selle sära
ei tuhmuks kunagi.
Soovin Kunda koolile headust,
edu ja häid kordaminekuid!
Õnnitlen õpetajaid ja õpilasi kooli
115. aastapäeva puhul! Tervitan
kõiki kooli vilistlasi, eriti 37. lennu
lõpetajaid!
Heldi Randver
Õpetaja Kunda koolis 1969–2001

Meediaring toimetab: fotorubriik “Tunne oma kodulinna”
MÕISTA-MÕISTA, MIS KOHT ON PILDIL? ÕIGE VASTUS ILMUB JÄRGMISES LEHES
Pildid, mis mai-juunikuu lehes ilmusid, on tehtud vaateplatvormi juures ja koolimaja kõrval mäe peal, kus asub nn rongitaoline asjandus :)
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AUSTUS Meie oma kooli lood
Kunda ühisgümnaasiumi tähestik

Meie Inimesed

A nagu meie moto “Armastust, austust, arengut!”
B nagu Baruto (Kaido Höövelson), kes õppis meie koolis 10 aastat tagasi
Hariduse rolli inimese elus ei avav ning sirge seljaga meesolevus
C nagu 50+50 aastat Kundas õpetajatööd teinud kolleegid Tiiu Kuhlberg ja Helve julge alavääristada keegi. Ilmselt õpetaja Milvi Täpi kasvandikuks.
Rank

D nagu kooli draamaring Drama´ivõi õpetaja Anne-Liisi Laaneste juhtimisel
E nagu Eelkutseõpe: klienditeenindus ja majandusõpe gümnaasiumiastmes
F nagu koolibänd Fantaasia
G nagu meie kooli Geeniused Kärt Lindlo, Laura Randver, Liisi Uusküla, Kaisa
Seene, Sigrid Malva, Silvia Süda ja Alina Semjonova, kes eelmisel õppeaastal tulid
maakondlikel aineolümpiaadidel esimese kolme hulka

H

nagu Hiirejaht – Kunda ühisgümnaasiumis korraldatav algklasside
maastikumäng

I nagu Integratsioon – kahe õppekeelega kool
J nagu Jevgeni Fokin – meie Stiilipäeviku Ženja
K nagu Karujaht – Kunda ühisgümnaasiumis korraldatav põhikooli ja gümnaasiumi
maastikumäng

L nagu Laulukoorid Kaie Aja taktikepi all
M nagu Mitmendat põlve Kunda Ühisgümnaasiumis õpetajana – Küllike Koha
N nagu heaNaaberlikud suhted: suure kompleksi jagamine gümnaasiumi,
spordikeskuse, muusikakooli ja linnavalitsusega

O nagu direktor Olev Lipp
P nagu “Pall on ümmargune”:

korvpall Jaak Jalaka ja võrkpall Küllike Koha

juhtimisel

R nagu Rahvatantsurühmad
S nagu koolileht Suur Kõrv aastast 1994
T nagu Torevants ja tema tegemised Kunda ühisgümnaasiumis
U nagu Uurimistööd Kunda ühisgümnaasiumi õppekavas
V nagu kooliraadio Vinyl Lickers
Õ nagu Õnnelikud inimesed varalahkunud kolleegi Katrin Reimuse sulest
Ä nagu vÄikese Lava Festival – Maarika Koksi organiseerimisel juba neljandat
aastat

Ö nagu Ökokrati projekt algklassilastele õpetaja Etti Mätliku juhendamisel
Ü nagu Üks Ütlemata Ühtekuuluv Ühisgümnaasium
Head mälestused võtan ühes endaga ...
Kunda ühisgümnaasium ootab kõiki
vilistlasi, endiseid direktoreid, õppealajuhatajaid, õpetajaid ja koolitöötajaid
laupäeval, 27. novembril 2010
VILISTLASTE KOKKUTULEKULE
– KUNDA KOOL 115
Osalustasu kuni 25. novembrini
100 krooni,
kohapeal 27. novembril 150 krooni.
Osavõtumaks kanda Eivor Süda arvelduskontole 221029522306 Swedbankis.
Märgusõna „Kooli aastapäev“, arvele märkida
nimi (neiupõlve nimi), lend.
Palume aidata infot edastada kooli kokkutuleku kohta ka nendele, kes elavad ja
õpivad väljaspool Eestit!
Ootame arvukat osavõttu. Peatse kohtumiseni!
JUUBELIÜRITUSE AJAKAVA
26. november
18. 00
27. november
11. 00
15. 00
16. 00
17. 30
•
•
18. 00
19. 00
20. 00
21. 00
22. 00
23. 00
03. 00

Võrk- ja korvpall (kooli võimla, spordihoone)

Finaalmängud võrk- ja korvpallis
(kooli võimla, spordihoone)
Küünalde süütamine lahkunud õpetajate haudadele
Kunda kooli 115. aastapäeva konverents - aktus
Ootame kutsetega külalisi ning kõiki endiseid ja praeguseid
koolitöötajaid õpetajate tuppa
Klassiruumid on külalistele avatud kuni 18. 30
Õhtut juhib näitleja Velvo Väli
Vilistlaste tantsuõhtu
1. vahepala / õpilasansambel Fantaasia
2. vahepala / õpilaste etteaste, ans Ivetta Trio
3. vahepala / õpilaste etteaste, ans Ivetta Trio
4. vahepala / õpilaste etteaste, ans Ivetta Trio
5. vahepala / ans Ivetta Trio
Peo lõpp
Jälgige ka kooli kodulehte: www.kyg.ee.

ARMASTUS

Kunda kool täna (vt lk 10 ja 11)

on paljud nõus ka sellega, et koolil
on siin täita keskne ülesanne.
Riiklik õppekava kehtib ühtviisi
kõikidele koolidele ning ausalt
öeldes ei kahtle ma hetkekski selle
elluviimises. Küll aga olen sügavalt
veendunud, et 27. novembril Kunda
Ühisgümnaasiumi seinte vahel
meenutatakse oma kodukoolist
hoopis teisi seiku.
Õpilasi on ikka paelunud noored
õpetajad, kes toovad kooli hulle
ideid ning uusi meetodeid. Omal
ajal lõi laineid ajalooõpetaja Uno
Trumm, kes oli siis noor ja vihane
mees. Värskelt ülikoolipingist
saabununa tõi ta kooli uut hingamist
ning iseseisvat mõtlemist. Noored
õpetajad otsivad tihtipeale ka
väljundit oma sõnumi edastamiseks
ning nii koondas temagi enda ümber
huvigrupi, kellega koos piiblit loeti
ja oma tõlgendus neist lugudest
etendustes edasi anti.
Meenub ka legendaarse näitleja
Enn Klooreni juhitud näitering
1990ndate aastate algul, mis osutus
nii populaarseks, et lisaks trupi
korralisele koosseisule hakkas saalis
käima ka publik, et hoida end kursis
moodsama slängi ja “kildudega”.
Sellest seltskonnast on võrsunud
näiteks Kunda klubijuhataja Maiu
Küngas.
Hoopis erilisel kohal on
aga õpetajad, maasool, kes on
harinud
mitmeid
põlvkondi
ning kes tuleksid toime ka meie
lapselastega, kui loodusseadused
seda võimaldaksid. Nad on suutnud
koolis aastakümneid vastu pidada,
minetamata teravust, huumorimeelt
ning sära silmist. Arvan, et paljudel
on terveks eluks meeles, millistele
nõuetele koordinaattelje ots peab
vastama ning millise “kalapea”
Tiiu Kuhlberg tahvlile õpilaste
versioonist tuunis, kui see nõuetele
ei vastanud. Samuti meenub
surnupealuu kujutise ja sildiga
“Tapab” metallplaadi kasutamine
illustreeriva abivahendina puhkudel,
mil suutsime tahvlile genereerida
eriti
idiootlikke
matemaatilisi
mõttekäike.
Õpetaja Helve Rank oma
kompromissitu maailmapildi ning
veel kõrges eas maailmaavastajana
ringi seigeldes on pugenud
paljude õpilaste hinge. Oma
vahetu olemisega on ta just kui
ema paljudele (õpi)lastele: kutsub
korrale, pühib vajadusel nina ning
annab tühja kõhu kannatajale
võileiva. Tema jaoks pole mingi
probleem ajada kokku ekskursiooni
õnnestumiseks puuduv rahasumma,
mille ta mängleva kergusega
kohalikust
ettevõttest
välja
meelitab.
Suure tõenäosusega osutub
vilistlasõhtul teile istet pakkuv, ust

On
lihtsalt
tähelepanuväärne,
kui oluliseks on ta läbi aastate
pidanud seda, kuidas üks inimlaps
käituma peab, ning selles suunas ka
tegutsenud. Kas mäletate, kuidas te
neidude kehalise kasvatuse tunnis,
raamatud pealael, jalg jala ette
astuma pidite? Või õlgu vastu seina
surudes naiselikku rühti harjutasite?
Tema ongi meie Tiina Tšatšua ja
Maaja Kallast.
Kaksteist
aastat
koolipingi
nühkimist rikastab inimest mitmel
moel. Meie ellu satuvad lühemaks
või pikemaks ajaks inimesed, kellel
kõigil on midagi anda. Kindlasti
kuuluvad
sellesse
suhtevõrku
klassikaaslased, vanemate ning ka
nooremate lendude õpilased. Teed
ristuvad trennides, ringides või
tänaval. Eks kooliaega jää esimesed
armumisedki. On neid, kes peale
kooli kaovad maailma avarustesse
ning kelle tegemistest kuuleme
heal juhul iga viie aasta tagant kooli
kokkutulekul.
On aga neidki, kes meile
igapäevaselt telerist vastu vaatavad,
kelle teos meil kapsaks loetud või
kellele ise teatrisse külla minna
saame. Mis võiks olla toredam
sellest, kui saad lapsele õhtul ette
lugeda oma endise hea kolleegi,
soome keele õpetaja ning kooli
vilistlase
Katrin
Reimuse
loodud Mardi ja Volli lugusid;
või sumedal suvisel pärastlõunal
koduõues novellikogu “Õnnelikud
inimesed” sirvida? Argo Aadli
tegemised Linnateatris meelitavad
lisaks kohalikule austajaskonnale
teatrisse masse üle kogu Eesti.
Te ju teate, kui raske oli eelmisel
hooajal saada pileteid etendusele
“Hecuba pärast”? Kui paljud teist
vajuvad neljapäeviti pehmesse
tugitooli, et vaadata, millist nõu
annab Stiilipäeviku Ženja sel
korral? Kindlasti hoiab ta meie
meeled ärevil ka äsja uut hooaega
alustanud tantsutähtede saates.
Kaido Höövelson alias Baruto
on aga oma sportlike saavutustega
jäädvustanud end nii Eesti kui ka
maailma spordiajalukku.
Seda loetelu võiks jätkata lõputult.
On õpetajaid, kes on puudutanud
me hinge, on koolikaaslasi, kes
muutnud me elu. Kõik on olulised!
Kindlasti ei toimu 27. novembri
õhtul rivistust ei sissetuleku,
edukuse ega riigieksamitulemuste
järgi, vaid kohtuvad ühe toreda
kooli õpetajad ja vilistlased, kellel
on ühised mälestused, mis liidavad
ning teevad südame soojaks. Tulge
meile külla!
Kristi Aron
Kunda
ühisgümnaasiumi
vilistlane ja inglise keele õpetaja

ARENG

Meie koolitöö viljad (vt lk 11)

7
(algus lk 6) Gümnaasium/Harju
Kaleviga saime kaotuse kätte alles
kolmanda lisaaja järel. Normaalaja
lõpusekundil ei suutnud me korvi saata
vabaviset, et võitu vormistada. Esimese
lisaaja viimasel rünnakul tabasime
hetk pärast lõpusireeni. Teise lisaaja
viimase 20 sekundiga tulime välja 9punktilisest kaotusseisust, aga siis sai
jaks otsa. Kahe mängija vigadelimiit sai
täis. Kaotusnumbriteks kirjutati 59:64.
Teine sama päeva kohtumine Aluksne
noormeeste vastu oli tasavägine kolm
veerandaega. Lõpus jäime alla 31:47.
Teisel päeval tuli tunnistada ka Rakvere
SK/Aqva Hotelsi 44:36 paremust.
Võiduta me siiski ei jäänud. Parksepa
SK/Võru meeskonna vastu ei saanud me
esimesel veerandajal küll silmagi (0:14),
aga järgmised hetked olid meeldivamad.
Lõppseis 39:32.
17.09. 2010 Gerd Kanter Kundas!
17. septembril jäädvustas kettahiid oma
käejälje Kunda muuseumi kogusse.
12.09.2010 Koostööleping G4S
Korvpalli Meistriliiga meeskonnaga.
Alates 1. septembrist on RSK
sPORTKUNDA noored korvpallurid
seotud ka suure mänguga. Klubi
juhatuse esimees Kaido Vahesalu
allkirjastas koostöölepingu Tallinna
Kalev/TTÜ ühe osapoole - Pirita
Palliklubiga. Lepingu täpne sisu jääb
küll asjaosaliste teada, aga öelda võib,
et esimene konkreetne abi pallide näol
on meil saalides juba kasutusel.
05.09.2010 Minskist kolmanda
kohaga. EYBL-i U-16 teise divisjoni
final four´il Minskis saime kaotuse
ja võidu. Eile tuli suurelt 57:99 alla
vanduda väljakuperemeestele, täna
suutsime 59:52 alistada Volgogradi
meeskonna.
28.08.2010 Järve Karikas. Kaks
meeskonda mängisid rahvusvahelisel
turniiril Kohtla-Järvel. PC1 klassi tiim
sai viiest mängust kaks võitu. Mõlemad
Rakvere SK/Aqva Hotels meeskonna
üle. Alagrupis vastamisi olles oli skoor
46:43, kohamängus jäi vahe veelgi
väiksem 42:41. Ülejäänud mängud:
sPORTKUNDA - Saldus (Läti) 31:61;
sPORTKUNDA - Elk (Poola) 19:47;
sPORTKUNDA - VEF (Läti) 30:55.
PD klassi meeskond sai ühe võidu.
Viimases mängus alistati Kekava/
VEF 47:37. Teised kohtumised:
sPORTKUNDA - Sankt Peterburi
Vasileostrovskaja
(Venemaa)
25:
47; sPORTKUNDA - Tartu Rock
25:57; sPORTKUNDA - Sankt
Peterburi Frunze G (Venemaa) 34:
45; sPORTKUNDA - Sankt Peterburi
Frunze B (Venemaa) 47:57.
26.08.2010 Kandava III. Viimane
päev Lätimaal võidulisa ei toonud.
Suuremad jäid alla Riia 3.BJSS
meeskonnale 49:50. Vastaste kohta
selline huvitav tähelepanek, et noored
õpivad Riias ühe võõrkeelena eesti
keelt. Väikestel jäi jõudu napiks Sankt
Peterburi poiste vastu. Kaotasime 40:51.
Kokkuvõttes siis kolmas koht.
25.08.2010 Kandava II. Tänased
mängud olid taas pingelised. Vanemate
poiste võidud olid küll suureskoorilised,
aga näiteks Talsi vastu ei olnud veel neli
minutit enne lõppu selge, kumb võidab.
Jaunpils alistati 74:50 ning Talsi 66:
36. Olenemata homsest tulemusest on
turniirivõit käes.
Nooremad jäid hätta Ventspilsi
vastu, kellele kaotasime 36:48. Kandava
II meeskond alistati 46:32. Homme
mängime teise koha eest Sankt Peterburi
meeskonnaga.
24.08.2010 Kandava I. Esimene
raske tööpäev on seljataga. Startisime
Kundast juba öösel kell neli. Seitse
tundi sõitu ja olimegi vihmasest Eestist
saabunud päikeselisesse Lätisse. Ka
esimese päeva mängud tõid päikese
näole. Kõik neli kohtumist võideti.
Vanemad poisid alistasid Kandava
meeskonna 50:35 ning olid peale 23:
34 kaotatud poolaega üle ka DSN
meeskonnast 70:53.
Nooremad olid võidukad Salduse
poiste üle 60:28 ning võitsid Kandava
61:46. Siin olime tagaajajateks seni,
kuni võõrustajate liider viie veaga
väljakult lahkuma pidi.
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24 hours a day, 7 days a week …
... ehk kuulates Anne-Liisit
Anne-Liisi Laaneste on Kunda ühisgümnaasiumi
inglise keele õpetaja ning draamaringi juhendaja
... Kohtume Anne-Liisiga ühel sügisõhtul peale
päevatööd ning ajame juttu … Räägime õpetamisest,
inglise keelest, draamaringist, filmidest ja muust …
E: Kas õpetajaks sünnitakse? Kuidas Sinust
inglise keele õpetaja sai?
AL: Mina arvan, et iga inimene võib olla õpetaja.
Ükskõik, kes on me kõrval või ümber, ükskõik,
keda me kuulame või isegi kui me kuula teda, vaid
ta lihtsalt eksisteerib, siis igast situatsioonist ja igast
inimesest on alati midagi õppida. Üritan seda koolis
ka oma õpilastele selgitada, et ükskõik, kes nende
klassi ette või lihtsalt nendega rääkima tuleb, siis
selle inimese jutust ja sellest situatsioonist tervikuna
on alati midagi õppida … Minu puhul see juhtuski
nii, et esimesel aastal, kui mind kutsuti õpetama
Rakvere põhikooli, siis ega ma ei teadnud, et ma
lähen sinna kohe õpetama või õpetajaks. Läksin
lihtsalt oma teadmisi inglise keelest jagama. Kui ma
olin seal põhikooli astmes enese ära katsetanud, siis
tundsin, et võib-olla on mul peale inglise keele veel
midagi rääkida või jagada.
E: Kas õpetamine tähendabki Sinu jaoks
jagamist?
AL: Jah, kindlasti.
E: Kas vahel on nii, et kui Sa oled tunnis, siis
on õpilased hoopis Sulle kui õpetajad?
AL: Kindlasti. Kui ma olen klassi ees, olgu ma
koos koolinoorte, päris täiskasvanute või hoopis
päris mudilastega, siis mulle kunagi ei meeldi
enesest mõelda nn iganenud arvamuse kohaselt
õpetajast, kes asub kusagil kõrgel ja on seetõttu
teistest üle. Kui olen klassi ees, siis olen eelkõige
inimene ning minu õpilased on samuti inimesed ja
ses mõttes oleme võrdsed. Klassis koos olles on meil
üksteisele lihtsalt mingit informatsiooni jagada. See
on mõlemapoolselt kasulik. Kui koolis uue klassiga
kohtun, siis esimeses tunnis me räägime sellest
kindlasti. Mulle ei meeldi range piirisüsteem või nn
pjedestaalidele asetumised.
E: Kuidas Sa väldid semutsemist või
liigset familiaarsusohtu? Kas õpilased seda
võrdsussituatsiooni ära ei kasuta?
AL: Mingi hetk kindlasti kasutatakse ära. Aga
samas on igal asjal omad piirid. Kui me peame
õpilastega seda vestlust, et oleme inimestena
võrdsed, siis räägime lahti ka selle, et on kolm
asja, millega tuleb alati arvestada. Peame igas
situatsioonis jääma austavaks iseenda, oma
kaasõpilaste ning õpetaja vastu. Oluline on olla
inimlik ja viisakas. Need on asjad, millest kohe
alguses räägime ja mis tuleb paika panna. Muidugi
on nii, et kõik õpilased ei suuda sellega kohe
kohaneda, et õpetaja on nendega võrdne inimene,
kõik läheb justkui sassi ning viisakuski võib ära
kaduda. Aga ma ei pane selliseid segadushetki eriti
pahaks, sest siis me alati räägime sellest ja hakkame
otsast peale.
E: Kuidas Sa Kunda kooli õpetajaks
sattusid?
AL: See oli päris mitu aastat tagasi, kui siin
jäi inglise keele õpetaja beebipuhkusele. Käisin
tookord vestlusel, kuid siis otsustasin, et alustan
hoopis oma erakooliga tööd ja Kundasse veel ei
tulnud. Õpilastega ma tookord ei kohtunud. Kool
aga ei leidnud 12. klassile õpetajat, kes abituriendid
eksamile viiks. Mind kutsuti uuesti. Siis võtsingi
esialgu ainult selle ühe klassi õpetada. Aga mulle
hakkasid need õpilased ja Kunda kooli õhkkond nii
väga meeldima, et järgmisel aastal otsustasin juba
täiskoormusega Kundas õpetama hakata. Nüüd ma
elan ka Kundas … Ma ei oska öelda, mis see on.
Aga nii Kunda koolis kui linnas on midagi, mida
ma kuskil mujal pole kohanud või näinud. Olen
väga paljudes Lääne-Virumaa koolides olnud
asendusõpetaja. Seda täiesti teadlikult ja kogemuste
kogumise mõttes. Aga mul ei ole mitte üheskis
koolis tekkinud sellist tunnet, nagu Kunda koolis
tekkis. Siin on soe. Ja õpilased tulevad iga mõtte
ja ideega nii armsalt kohe kaasa. Ma ei oska öelda,
aga siin on justkui midagi õhus … Päris Kundasse
kolimise juures mängis hästi suurt rolli ka see, et
siin on meri. Ma jumaldan mere ääres mõtlemist.
See on koht, kus mind miski ei sega ja ma saan olla
oma mõtetega (olgu mul siis parasjagu väga hea või
hoopis väga kurb ja halb olla).
E: Kus Sa ise koolis käisid? Kui meenutad
oma kooliaega, siis, mis on parim asi, mis kooliga
seoses meenub?
AL: Ma käisin Simuna põhikoolis. See oli
imetilluke kool väga väikeses kogukonnas. Nii et

Foto Anne-Liisi erakogust
Anne-Liisi blogist MY TINY LIFE (neljapäev, 30. september 2010)
2012 ... Eile öösel Lauri käest filmisoovitusi lunides ei osanud arvatagi, et vaatan filmi, mis
sõnastab ühe minu suurema isikliku missiooni ja püüdluse ja hirmu ...
“The moment we stop helping each other, the humanity is gone!”
Kas olete tundnud kuidas iga rakk kehas on ärevil, kuidas tunnetate kogu oma keha ja hinge
ja olemusega ümbritsevat? Tundnud, et kogu ümbritsev voolab teist läbi, talletades teisse kõik
endas peitunud emotsioonid? Kas olete tundnud, kuidas meeled on üliteravad ... Kuulete hääli,
mida ei peaks kuulma ja tunnete lõhnu, mida ei peaks tundma, näete asjade taha ... Ma soovin,
et nii võiks olla kogu aeg, et kogu sellest tulenev kogemus ja tarkus oleks võimalik vahend
muutmaks ja suunamaks ...
Minu pere, sõbrad, õpilased, tuttavad, võõrad – olete uskumatult imelised, kannatlikud,
suuremeelsed, avatud, väärtuslikud – olete tähtsad ... ja teie arvamus loeb! AL
muidugi, kui ma nüüd tagasi mõtlen, siis on hästi
soe tunne. Kõik tundsid kõiki ja kõik olid kuidagi
lähedased. Noori õpetajaid meie koolis polnud ja
seal ei tekkinud seda küsimustki, et me oleks võinud
end õpetajatega võrdsena tunda. Tol hetkel polnud
mul ka selle vastu midagi, olin hea laps ja õpilane.
Keskkooli läksin Rakvere reaalgümnaasiumi teatri
ja ajakirjanduse klassi. Sinna läksin ma ainult ühe
mõttega – et minust saab näitleja ning näitlemise
abil suudan ma maailma mõtlema panna ja
paremaks muuta. See klass ja kooliaeg meeldisid
mulle väga. Aga näitlejat minust ei saanud. Minust
sai hoopis ema. Minu õpetamisfilosoofiasse on aga
kindlasti jõudnud mõned osad ka näitlemisest ja
teatrimaailmast. Just ses osas, et erinevate eluliste
näidete abil panna õpilasi ise mõtlema.
Lisaks on mul veel päris mitu lõpetamata jäänud
kooliteed. Olen õppinud ärijuhtimist, turismi,
raamatupidamist, sekretäritööd ja muud sellist. Olen
diplomeeritud kinnisvarahaldur ja hooldaja, samuti
draamapedagoog. Aga ma ei hiilga oma püsivusega
ja kõik need asjad ei ole viinud kuhugi sügavamale.
Just sellepärast, et mul on iga kord lõpuks hakanud
igav. Kj see ei ole üldse asi, mille üle uhkust tunda.
See on just see, mida ma nüüd, mil ma olen juba
7ndat aastat õpetaja, püüan tõesti vältida, et minu
õpilastel poleks igav. Diplomite osas arvan, et see ei
muudaks mind isiksusena, pigem muudaks see teisi,
st nende suhtumist minusse. Olen selle üle kunagi
väga pikalt pead murdnud.
E: Mis on Sinu kui õpetaja jaoks suurim
rõõm, mis on kõige raskem?
AL: Kõige suuremat rõõmu valmistavad mulle
minu õpilased. Naudin seda, kuidas mu õpilased
elavad tunniteemadele kaasa, on avatud, kuulavad
ja usaldavad sõnu, mida ma neile parasjagu räägin.
Kui näen, et nad saavad räägitud asjadest (no kas
või inglise keele ajavormidest) aru ja see peegeldub
tagasi, st nad hakkavad ise mingeid seoseid looma
– see ongi see, mis rõõmu pakub. Mured tulevad
ja lähevad, osad jäävad ka. See on elu. Aga kui
suudame koostöös probleemist välja tulla, siis
tegelikult muutub mure jällegi hoopis rõõmuks.
Kõige kurvem asi on see, kui olen klassis ja tunnen,
et ma ei jõua oma õpilasteni. See on kõige suurem
asi, mis mul hinge kindlasti kriibib.
E: Oled ise pärit väiksest kohast, kus Sul oli
palju aega ja ruumi üksi või iseenesega olemiseks.
Nüüd aga oled nn nonstop kommunikaator,
kuidas Sa nüüd aega enesega olemiseks leiad.

Kas Sa planeerid selle aja oma igapäevaellu?
AL: Olen väga kehv planeerija just selles osas,
mis puudutab mu isiklikku, aga ka oma pere aega.
Vahel ütlen oma tütrele, et ta on üks õnnetu laps,
sest – seda on kohe kole tunnistada , aga mul on
tunne, et minu laps ja minu õpilased ja minu sõbrad
nad on kõik ühel joonel või võrdselt tähtsad ja
olulised. Nii et kui kellelgi on mind vaja, sest tal on
mure või hoopis rõõm, mida soovib jagada, siis ma
ei oska peaaegu kunagi öelda, et mul pole aega …
Olen tihti koolitustel kuulnud sellist mõtet, et kui sa
oled õpetaja, siis sa oled 24 tundi õpetaja. Aga mul
on tunne, et kui me oleme inimesed, siis oleme 24
tundi päevas inimesed. Minul on nii, et kui ma olen
oma sõpradega koos, siis olen iseendaga ka koos ja
mul ei ole selleks enam eraldi aega vaja. Seda juhtub
väga-väga harva, et ma tahaks lülitada telefoni välja
ning sõidaksin minema, nii et kellegagi suhelda ei
taha. Pigem aitab see, et võtame aja maha, läheme
randa ja ajame juttu ning siis läheme eluga jälle
edasi. Olen ses mõttes õnnelik inimene. Kj õnnelik
inimene võib olla ka see, kes on vahel väga-väga
kurb.
E: 21. sajandit peetakse nn lühivormide
ajastuks. Kas see mõjutab ka olemise ja õppimise
ning õpetamise formaati (kas on olemas nn
õppimise lühi- v kiirformaat)?
AL: Tunnetan seda küll. Inglise keel on üldse
väga lühendirikas. Filmidest ja muust maailmast
jäävad lühendid ning ka lühendipõhine släng lastele
väga kergesti külge. Esimestel aastatel olin ses
osas väga karm, nii et klassiruumis ei kasutanud
ma ise ühtki slängisõna ning keelasind seda teha
ka oma õpilastel teha. Aga tegelikult ei näinud ma
sel asjal mingit tulemust. Nii et aastate jooksul olen
ses osas palju leebemaks läinud. Tunnis läbime ka
lühendatud nn slängikeele ja korrektse kirjakeele
võrdlusteemasid. Oluline on, et kui situatsioon
nõuab, oskaksid õpilased siis õigel ajal ja õiges
kohas korrektset keelt kasutada. See on huvitav ja
ka palju tõhusam kui lihtsalt keelamine-käskimine.
Keel peab olema elav. Kirjalikes töödes aga olen
ikka range edasi ning nõuan korrektset inglise
kirjakeelt. Välja arvatud muidugi ilukirjanduslike
tööde (luuletuste ja muu taolise) puhul, siis on kõik
vabad ja kasutavad oma keelt loominguliselt.
E: Kuidas tunned end keeleõpetajana
keskkonnas, kus suuline kommunikatsioon on
väidetavalt marginaliseerumas?
AL: Arvan, et kogu see internetindus on
suurepärane asi. Msn, Skype ja muu taoline

– need on ju suurepärased suhtlusvahendid, eriti
kui ei ole silmast silma üldse võimalik kohtuda või
suhelda. Ma annaksin isegi haigena kodus villastes
sokkides Skype’i teel tundi, et tund ära ei jääks.
Kuid lisaks on juhtumas see, et meil on küll koolis
(see ei puuduta ainult Kunda kooli) arvutiõpetus,
informaatikatunnid, programmiõpetused jmt, kuid
vastukaaluks ei ole meil samaväärselt või piisavalt
esinemis-, suhtlemis- ja kõneõpet. See on kindlasti
ka üks kindel põhjus, miks me draamaringiga
Kunda koolis algust tegime. Õpilastel puudub
kahjuks hea suuline eneseväljendusoskus. Puudub
julgus oma arvamuse suuliseks esitamiseks teistele.
Vahel tundub, et see on ületamatu raskus. Sellest on
küll kahju, et nende tehnikaasjade kõrval sellised
oskused manduvad või üldse enam ei arene.
E: Mis on keeleõppes kõige olulisem? Kui Sa
näiteks alustad mudilaste õpetamist, kes ei tea
inglise keelest veel mitte midagi, siis mis on see
kõige olulisem, millest Sa alustad?
AL: Keeleõppe puhul on minu arust kõige
olulisem
üksteisest
arusaamine,
teineteise
mõistmine, enda selgeks tegemine. Koolis aga on
suur rõhk eksamiteks valmistumisel, seega ei saa
keskenduda lihtsalt üksteisemõistmise arendamisele.
Keeleoskus ja eksamite sooritamise oskus on paraku
kaks eri asja. Poole ajast tegeleme ülesannetega, mis
on otsese eksamisuunitlusega, seega need õpilased,
kes riigieksamit antud aines sooritada ei kavatse, on
natuke kehvemas seisus, peavad tegelema eksami
ettevalmistusega ise seda vajamata.
E: Kas ja kuidas Kunda kool suudab noorele
inimesele õpetada, kuidas heaks, avatud ja
tolerantseks inimeseks saada? Kuidas (kooli
abiga) maailma ja enese mõistmiseni ning
elamise kunstini jõuda?
AL: Kunda kool on väga avatud ja siin on palju
võimalusi õppimiseks ja arenemiseks olemas. Ma
ei ole mitte kunagi saanud näiteks eitavat vastust,
kui olen tahtnud mõnd huvitavat lektorit oma tundi
tuua, ma ei ole kunagi kohanud suhtumist, et miski
oleks mõttetu või kasutu. Kunda kooli juhtkond on
siiani küll väga toetav olnud. Piirid seab finantspool,
aga suhtumine on küll väga avatud ja täielikult
õpilastele orienteeritud. Lisa- või valikainete
õppekavasse lisamine suurendab kindlasti koormust
(nii lastel kui ka õpetajatel), aga kui see lisaaine
suudab paari õpilastki aidata või mõtlema panna,
siis on see kindlasti õigustatud.
E: John Dewey on kunagi öelnud, et haridus ei
ole elatusvahend, vaid miski, mis on samastatav
viljaka elu elamisega. Kuidas Sina seda
mõistad?
AL: Olen 100% nõus, et haridus elatusvahend
pole. Olen kohanud palju inimesi, kes leiavad
vastupidist ja kes on seda ka tõestanud, mina olen
oma õpetaja/koolitaja aastatega tõestanud nii endale
kui ka oma lähedastele just selle väite paikapidavust!
:) ... Viljakas elu, ehk tõesti. Viljakas nii loomingu,
emotsioonide, suhtlemise jne baasil.
E: Kas on võimalik õppida paindlikult
ja keeruliselt mõtlema nii, et samas säiliks
lapsemeelne
eelarvamustevabadus
ja
loominguline rõõmuvõime?
AL: Lapsemeelsus ja rõõmuvõime ei kao kuhugi,
kui seda just ise väga sügavale ära ei peideta
või minema ei visata … Olen kunagi ühe Eesti
suurettevõtte juhte näinud koolitusel mängimas
läbi rollimängus seda, kuidas nad käivad poes. See
oli mulle väga naljakas kogemus, aga ma arvan,
et neile endile tegelikult ka, kui nad said aru, et
nad ei osanudki poemängus olla muud moodi kui
tippjuhid. Tavasituatsioonis see ju ei toimi, aga
ühiskond vist surubki meid niivõrd kindlatesse
rollidesse, et väljuda neist on raske. Nii et tippjuht
on 24 tundi tippjuht ja õpetaja 24 tundi õpetaja
või keevitaja on 24 tundi keevitaja. Rolli minek
õpetatakse meie lastele küll selgeks, aga sellest
väljumisest eriti ei räägita. Enda mina ei tohiks
siiski meie ühiskondliku rolli sisse ära kaotada.
See on seotud ka sellega, mida me draamaringis
õpime. Tegelikult mängime seal enamjagu
ajast selleks, et õppida toime tulema oma
emotsioonidega. Kõige olulisem ei ole see, kuidas
teistele oma emotsioone esitada, vaid kuidas ise
oma emotsioonidest välja tulla. Samas mängime
palju emotsioonipõhiseid- ja väljendus- ning
arvamusmänge, et noored õpiksid oma arvamust
avaldama ning väärtustama. Lahendame situatsioone
ja teeme ülesandeid, et õppida iseend mõistma ning
ennast teistele avama ka igapäevaelus … Hea näide
on viha- või naerunäide. Inimesed võivad vihastada
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Jälle üks turismisuvi möödas ...
Jalutan sahinaga läbi kollaste-punaste lehtede
ja jään seisma muuseumi ees ... Käesoleva aasta
juunist alates asub turismiinfopunkt muuseumis −
Kunda tsemendimuuseumis … Rahulolutundega
mõtlen tagasi sellele kuumale suvele, mis tõi
Kunda linna muuseumi ja infopunkti uudistama
palju külastajaid. Välismaalasi ja eestlasi, lapsi ja
suuri, arste ja tsiklimehi, ajaloouurijaid ja lihtsalt
muidu uudishimulikke.
Kuna see aasta on Kundas tsemenditootmise
juubeliaasta – Kundas on juba 140 a tsementi
toodetud, siis on pakkunud see huvi paljudele
külastajatele. Põnev oli tutvuda ja vestelda
inimestega, kes on Kundast pärit, kuid nüüdseks siit
linnast juba ära. Kunda linna ja tsemendimuuseumi
külastasid koolilapsed Ida- Virumaalt, aga ka

pealinnast. Oma põnevate suvepäevadega sidus
muuseumikülastuse Rakvere haigla personal.
Merepäevade ajal külastasid muuseumi noored
meremehed
ja
eksootilised
kõhutantsijad,
augustis aga saksofonistide suvekooli lapsed.
Septembri alguses tutvusid tsemendiajalooga Eesti
motomatkajate klubilised. Turismiinfot soovisid
nii jaapanlased, norrakad, sakslased, inglased,
venelased, prantslased, tšehhid, soomlased kui ka
eestlased.
Suvi läbi sagis ringi väga kirju seltskond :)
… Kokku külastas infopunkti ja muuseumi 512
inimest.
Kristi Onkel
Turismikonsultant
Kunda turismiinfopunkt ja muuseum

Rahvusvaheline muusikapäev Kundas

Fotol musitseerivad Kiviõli kunstide kooli külalised (foto muusikakooli fotokogust)

Foto Anne-Liisi erakogust 9. ja 12. kl lõpetamiselt Kundas 22.06.10
või ka naerma hakata väga veidrates kohtades.
Vahel aga tuleb teha ka tagurpidi trenni, et mitte
oma emotsioone peita, vaid just näidata ja avaldada,
sest üldiselt on noored üsna professionaalsed
emotsioonide peitjad. Mäletan oma kooli ajast, et
me läksime lavale, et olla keegi teine. Draamaringis
aga on just oluline õppida olema mina ise. Nii et
õpimegi tagurpidi.
E: Räägime veel draamaringist. Kuidas ja
miks Sa draamaringi ellu kutsusid? Milline
on Sinu nägemus selle ringi eesmärkidest,
filosoofiast ja olemusest laiemalt? Mis on tehtud
ja mis on plaanis? Kes draamaringi oodatud on?
Mida ja kuidas õpite, millele keskendute jne?
Kes on juhendajad jne?
AL: Draamaring on tegutsenud alates eelmisest
õppeaastast. Meie ridu täidavad 9.-12. klassi
õpilased ning mõned külalised. Lektoriks olen ma
ise, aga käib ka välislektoreid. Draamaringis soovin
samuti kinnitada mõtet, et õppida saab kõigilt.
Oleme arendamas kahte suunda, esmalt osalejate
esinemisjulgust ja väljendusoskust ning teisalt
näitlejameisterlikkust, olgu see siis empaatiavõime
abil teisteks kehastumine või iseenda avatust
katsetades enda lavaletoomine. Oleme loonud kaks
etendust E: Mida teha, kui vaimne keskkond jääb
kitsaks?
AL: Tuleb liikuda edasi. Leida see koht, kus
tunned, et saad end avada, õppida ise ja jagada enda
mõtteid neile, kes seda hindavad.
E: Kas kannatad ka sügiskaamose all ja kui,
siis kuidas sellega võitled?
AL: Armastan igast aastaajast natukene midagi.
Pikapeale tüdinen lihtsalt ära. Sügis meeldib mulle
sellepärast, et see on aeg, mis paneb inimesed
mõtlema. See, et väljas on rõske ja pime, loob
tingimused või annab põhjuse, et panna küünlad
põlema ning lihtsalt sõpradega koos olla. Sügis
on selles mõttes ideaalne, et atmosfäär või olustik
on meie jaoks valmis en siis alati nn uute alguste
ärevust. Sel aastal kummitasid mind seetõttu
septembris isegi jõululaulud.
E: Millega Sa peale õpetamise tegeled? Kuidas
Sa puhkad ja end laed? Mida Sa armastad?
AL: Armastan oma lapse ja oma õpilastega
koos olla. Armastan autosid ja autosõitu. Kiirused,
jäärajad ja muu selline panevad minu südame
põksuma. Aga ma üritan vältida teiste ohtuseadmist.
Autosõit on küll täiesti kindel asi, mis aitab mul

end laadida. See paneb mind kõike unustama või
teeb vajadusel restardi. Samuti aitab mul puhata
ja end laadida muusika, mida ma samuti autos
kuulan. Muusika peab vastavalt tujule õige olema
(klassikast heavy metal’ini), see peab haakuma
minu meeleoluga ning andma energiat, mille abil
edasi minna ja toimetada. Lisaks armastan merd.
Vahel puhkan ka kirjutades. Kirjutan sõpradele,
pean blogi nii eesti kui ka inglise keeles. See aitab
vahel välja öelda väga olulisi asju, milleks muidu
võib-olla ei ole õiget aega või kohta või hoopis
julgust. Kirjutamine aitab eneses ja oma mõtetes
selgusele jõuda ... Aga vahel aitab see, kui keset ööd
hakata hoolega koristama ning tõsta kogu korteri
mööbel ka ringi. Tavaliselt teen seda just siis, kui
mul on midagi väga hinge peal. Põhjalik koristamine
vist sümboliseeribki minu jaoks tegelikult ka oma
mõtete korrastamist.
E: Lugemisaasta raames pärin igalt
intervjueeritavalt eredaimate lugemiselamuste
kohta kaks küsimust: * Kas mäletad oma
lapsepõlve lemmikraamatut ning seda, miks
sellest raamatust lemmik kujunes? * Mida Sa
viimati lugesid v milline oli viimane eredaim
lugemiselamus?
AL: Sellega on kehvasti, ma ei ole eeskujulik
lugeja. Olen pigem filmiinimene. Raamatutega
on nii, et kui ma suudan lugeda ära esimesed 50
lehekülge, siis on enamjaolt kindel, et ma loen selle
raamatu ka lõpuni. Aga kui hakkab igav, siis jätan
pooleli.
E: Aga räägime siis filmidest. Võib-olla oskad
meile hoopis filmisoovituse anda :)
AL: Filmid on minu jaoks kohaks, kuhu põgeneda
või kust ka julgustust leida (usun tegelikult, et
lugejatel inimestel on vast samamoodi lugedes).
Saan filmidest tihti power’it keeruliste asjadega
toimetulekuks. Mulle meeldivad ka müstilised
filmid, mis mind mõtlema panevad ja jätavad
ruumi fantaasiale. Eriliselt sümpaatsed on minu
jaoks aga vampiiri-filmid ... Tänu ühele oma väga
heale sõbrale avastasin ma möödunud suvel paar
filmisarja, millest sain tõelise elamuse. Aga mulle
ei meeldi neid hakitult vaadata, vaid 4-5 hooaega
korraga. Tõeliselt hea on näiteks ingliskeelne sari
“How I met your mother”.
Mõtted pani kirja MK toimetaja Ebe Pilt

1. oktoobril 2010 tähistati Kunda muusikakooli
saalis muusikakooli ja Kunda linna klubi korraldusel
rahvusvahelist muusikapäeva kauni kontserdiga.
Esinesid Kunda muusikakooli ja Kiviõli kunstide
kooli noored muusikud.
Külalised Kiviõlist esitasid erinevate rahvaste
pärimusmuusikat pillidel – bandžol, mondoliinil,
kahel kandlel, harmoonikal ning kammipilli-tüüpi
instrumendil –, mida meie muusikakoolis ei õpetata.
Kandlel esitati ka üks Lady Gaga lugu. Kiviõli
noored muusikud lõid kontserdil mõnusa ja vaba
esinemisõhkkonna. Õpilastega koos musitseerisid ka
õpetajad, sh kunstide kooli eestvedaja, muusikustfanaatikust direktor Jaanus Põlder.

Kunda muusikakooli õpilased olid samuti väga
tublid. Esitusel olnud repertuaar kõlas klassikast
popini, lisaks esitas klaveriõpilane Anna Kljutšnik
omaloomingulise pala. Publikut oli nii palju, et osa
huvilistest pidid kontserti koridorist kuulama.
Kontsert oli tasuta. Korraldajatele kiitus tordi
eest!
Kahju on ainult, et puudus linnajuhtidepoolne
huvi Kunda muusikakoolis toimuva vastu.
Meelis Suban
Kunda muusikakooli kitarriõpetaja

Kundas tegutsevad kultuuriringid
Hooaeg 2010/2011
Väikelaste
tantsuringid
6-7aastastele
(juhendaja Elle Türkel)
Väikelaste lauluring (juhendaja Sirje Koop)
Rütmika- ja lauluring 4-7aastastele lastele
(juhendaja Katri Vahesalu) N kell 15.00 67 aastasetele ja N kell 16.00 4-5aastastele.
Lauluring toimub lasteaias
Vabatantsurühm KuVa 1.-4. klassi lastele
(juhendaja Elle Türkel)
Vabatantsurühm KuVa 5.-7. klassi lastele
(juhendaja Elle Türkel)
Kunstiring lastele (juhendaja Etti Mätlik)
1. klassi segarahvatantsurühm (juhendaja
Enna Laanemets)
4.-5. klassi segarahvatantsurühm (juhendaja
Enna Laanemets)
7.-10. klassi segarahvatantsurühm (juhendaja
Enna Laanemets)
Laste näitering Karoliine algkoolile,
noortele ja vanemale vanuserühmale
(juhendaja Maarika Koks)
Kunstiring noortele (juhendaja Helen Jagant)
Meediaring (juhendaja Luule Raam)
Naisrahvatantsurühm
Rannapiigad
(juhendaja Taima Kivila)
Naisrahvatantsurühm Kõkutajad (juhendaja
Enna Laanemets)
Segarahvatantsurühm
Laanetagused
(juhendaja Enna Laanemets)
Memmede tantsurühm (juhendaja Enna
Laanemets)
Karaktertantsurühm
Põrandaalused
(juhendaja Taima Kivila)
Eakate laulukoor Laululustijad (juhendaja

Kaie Aja)
Huviteater (lavastaja Tiit Alte)
Draamaring noortele (juhendaja Anne-Liisi
Laaaneste)
Muusikakooli
vilistlaskoor
(naiskoor)
(juhendajad Kaie Aja ja Valentina Lahne)
Eakate sõnakunstiring Lobisejad (juhendaja
Karin Mets)
Eakate klubi Videvik (president Helje
Kulper)
Šõutantsu rühm Dance X-Quisite noortele
(tasuline)
Idamaise tantsu ring (juhendaja Epp Kaljos,
tasuline)
Kantri line-tants (juhendaja Pille Nõmme,
tasuline)
Soolosalsa (juhendaja Evely Vaigur, tasuline)
Jooga (Kriya Hatha) juhendaja Jaanus Pihlak,
tasuline
Slaavi ühingus Berega tegutsevad naiskoor
Lada, naisteklubi Sudaruški, noorteklubi
Raderaa (info tel 53471055)
Slaavi ühingus Läte tegutsevad: naiskoor
Zarjanka, kunstiring, teatriring, laste klubi
Päike, tantsuring naistele ja lastele, naisteklubi
Jeva, terviseklubi, karaokeklubi ja Vaimse
harmoonia klubi (info tel 5157655)
Tule Sina ka! Oodatud on kõik huvilised!
Ringide toimumise koha ja kellaaegade kohta
saab täpsemat informatsiooni tel 32 21556 ja
e-posti aadressil klubi@kunda.ee
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ARMASTUS Kunda kool täna
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUM TÄNA
Ära muretse sellepärast, et sa ei suuda
anda oma lastele kõigest kõige paremat.
Anna neile oma parim! (Väike Elujuhiste
Raamat)
Meie koolis õpib hetkel 384 õpilast,
neist 24 vene õppekeelega osakonnas.
Õpetajaskond püüab teha kõik selleks,
et õpilased saaksid hea hariduse,
tuleksid pärast kooli lõpetamist toime
oma igapäevase eluga. Selleks on koolis
õpetajatele
abiks
sotsiaalpedagoog,
psühholoog, logopeed, parandusõppe- ja
pikapäevarühmade õpetajad. Vajadusel
rakendame
õpilasele
jõukohased
õppekavad või koduõppe. Teeme
koostööd
lasteaia,
lastevanemate,
politsei ja lastekaitsetöötajaga. Koolis
toimub õpilaste psühholoogilne ja
kutsevalikualane nõustamine.
Lapse kooliks ettevalmistamisel
on oluline roll kodul ning lasteaial.
Korraldame koostöös omavalitsusega
ümarlaudu, ühiseid nõupidamisi ja
koolitusi ning lahtiste uste päevi 1. klassi
astujaile ning nende vanematele.
Tähtis töö on logopeedil, kes töötab
abi vajavate lastega lasteaias ning
edasine töö jätkub koolis, et lihvida
kirjutamis-, lugemis- ja hääldamisraskusi.
Õpiraskustega õpilaste väljaselgitamisel
teeme koostööd lastevanematega, et laps
saaks koolis temale sobiva õppekava,
vajadusel suuname lapsed nõustamiseks
erialaspetsialistide juurde. On lapsi,
kellele sobibki vaid koduõpe.
Rõõmu teeb see, et aasta-aastalt on
suurenenud lastevanemate osavõtt meie
koolituskoosolekutest. Siinkohal teeme
koostööd lasteaia ning muusikakooliga.
Püüame
lastevanematele
pakkuda
abi võimalike tekkivate probleemide
lahendamisel. Korraldame ühiseid koolija klassiüritusi, kontserte, näituseid.
Kodu ja kooli koostöö on hea kooli
eksisteerimise alus.
Gümnaasiumiastmes
pakume
õpilastele lisaks üldainetele eelkutseõpet
klienditeeninduse eriala näol, mis
on muutunud üha populaarsemaks.
Õpilased
sooritavad
ettevõtetes
praktika ning 12. klassis sooritatakse
vastav koolieksam ning kaitstakse
uurimistöö. Selles valdkonnas teeme
koostööd
Haljala
Gümnaasiumiga.
Juba mitmendat aastat järjest õpetame
klienditeeninduse eriala Haljala kooli
noortele ning käesoleval õppeaastal
lisandus ka saksa keele õpetamine.
Meie koolis on võimalik õppida soome
keelt, meedia- ja riigikaitseõpetust,

autoõpetust, joonestamist ning alates
käesolevast õppeaastast viisime kooli
õppekavasse sisse ka majandusõppe.
Möödunud
õppeaastal
hakkasime
õpetama uurimistöökursuse aluseid ning
igal gümnasistil on kohustus kaitsta üks
uurimistöö.
Seoses üleminekuga uuele riiklikule
õppekavale seisab ees palju tööd, et
gümnaasium säiliks, peame leidma
koostöös
kohaliku
omavalitsusega
võimalusi gümnaasiumiastmes kolme
õppesuuna arendamiseks. Kindlasti on
siinkohal teretulnud ka kooli vilistlaste
mõtted ja nõuanded.
Õppe- ja tunnivälist tööd toetavad
mitmesugused aine- ja huvialaringid,
nagu inglise keele, arvuti-, kunsti-,
rahvatantsu- ja jalgrattaring, näite- ja
draamaring, sega- ja lastekoor. Kuulsad
on meie kooli võrk- ja korvpalli
võistkonnad.
Olime maakonnas üks esimestet
koolidest,
kes
osales
koolide
sisehindamise projektis Koolikatsuja
2006+ ning esitasime koos Vasta kooliga
sisehindamise
aruanded
Riiklikule
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusel
e, mille tulemusena sai meie koolist
sisehindamise nn lipulaev.
Kunda ühisgümnaasiumi missiooniks
on olla kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga,
traditsioone austav ning arengut võimaldav
õppeasutus Kundas ja Lääne-Virumaal.
Visioon- olla Kundas ja Lääne- Virumaal
hinnatud põhi- ja gümnaasiumiharidust
andev uuendusmeelne kool, kus on hea
õppida ja õpetada ning kus pannakse alus
elukestvaks õppeks.
Kunda ühisgümnaasiumil on tugevad
traditsioonid- õpilastel, õpetajatel ja
vilistlastel on oma kooli tunne. Siinne
õpetajate kaader on väga püsiv, mis
teebki ühest koolist hea kooli. Kooli
maine on pidevalt tõusnud, sest tahame
juhinduda põhimõttestarmastust,
austust, arengut! Need kolm märksõna
on KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED!
ARMASTUS − mõistev ja salliv
suhtumine
inimeste
rahvuslikesse,
religioossetesse ja individuaalsetesse
erinevustesse.
AUSTUS − iseenda ja ümbritseva
keskkonna
austamine,
üksteisega
arvestamine, hoolimine, traditsioonide
austamine, lubadustest kinnipidamine.
ARENG − õpime koos töötama,
olema positiivsed, omandama teadmisi ja
oskusi, hindama tervislikke eluviise.
Meelike Abroi
Õppealajuhataja

TAGASIVAADE MÖÖDUNUD ÕPPEAASTALE
Suvevaheaeg sai läbi ning ees ootamas väga töine ja vastutusrikas aastakooli 115. juubeli tähistamine, uue
õppekava koostamine, gümnaasiumiastmes kolme õppesuuna kujundamine. Siinkohal kutsume üles lisaks õpetajatele
ja õpilastele ka lastevanemaid ning
linnakodanikke oma arvamusi ja ideid
avaldama.
Eelmise õppeaasta lõpetasid ainult
viitega ning neile anti Haridus- ja
Teadusministeeriumi kiituskiri väga
heade tulemuste eest õppetöös: LOREEN LALLO, DARJA RABSKI,
NELE KAROLIN LINDLO, IVAR
PALK, KRISTINA RÕKALOVA,
KRISTINA SEPP, KEITLIN RÄNI,
SIIM TISLER, RAUL PALK, JANIKA
PANOVA, YVONNE BIKEJEV, LIISI
UUSKÜLA, SANDRA LOO, KAIRIIN
LILLEPUU, LAURA RANDVER, SILVIA SÜDA, ANETTE PRESS. Neljad
ja viied olid 102 poisi ja tüdruku tunnistusel. Kuldmedaliga lõpetas gümnaasiumi DIANA TAMME, hõbemedaliga
LIINA MARTÕKAINEN. Oli neidki,
kes klassikursust kordama jäid ning
selle põhjuseks oli sagedane koolist
põhjuseta puudumine.
Üheksandate klasside lõpetajatest

asus meie kooli 10. klassis edasi õppima
27 õpilast ning 1 õpilane lisandus Vasta
koolist.
Gümnasistide parimad riigieksamite
tulemused: Aile Mäe- bioloogias 85
punkti, kirjand 94 ja geograafias 80
punkti. Allar Krjukov- inglise keeles
80 punkti. Ando Roots- kirjandi eest 83
punkti, inglise keeles 89 punkti. Diana
Tamme- bioloogias 86, ühiskonnaõpetuses 95, kirjand 84 ja matemaatikas
95 punkti. Häid tulemusi saavutasid
Ilja Semjonov ja Jekaterina Siljutina
vene keele riigieksamil, väga huvitavate
ideedega Tanel Lindlo ning hõbemedalist Liina Martõkainen.
Seitse lõpetanut asus tööle, neli
jätkasid õpinguid Tallinna Ülikoolis
(ootame teid oma kooli tagasi juba õpetajatena!). Tartu Ülikoolis asus bioloogiat tudeerima üks neiu, veel valiti
Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna
Tehnikakõrgkool, Eesti Infotehnoloogia
Kolledž, Pedagoogiline Seminar, Luua
Metsanduskool ja Erakosmeetikakool.
Kunda kool on hea kool!
Soovin kõigile AUSTUST! ARMASTUST! ARENGUT!
Meelike Abroi
õppealajuhataja

Mihklipäeval pealinna radadel

Fotode autor Eivor Süda
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ARENG Meie koolitöö viljad
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI 115. SÜNNIPÄEVAKS
Voldemar Panso on öelnud umbes
nii: “Õpetajast ei olene midagi,
kui ei olene õpilasest. Kui hakkab
olenema õpilasest, siis oleneb väga
palju õpetajast ... Valem: õpetajast
oleneb samavõrd kui õpilasest.”
Igapäevase õppetöö häid tulemusi
näitavad
muuhulgas
kindlasti
ka
riigieksamitel
saavutatud
tulemused. Võimalikust sajast
punktist saavutanud 80 või rohkem
punkti järgmised õpilased:
2005/2006
Aleksandr Graf
Eesti keel teise keelena (95), kirjand
vene keeles (86), keemia (85)
Erki Ojavere
Saksa keel (80)
Jelena Laas
Vene keel (97)
Kaili Ruberg
Kirjand (81)
Liina Kupper
Kirjand (100)
Ljubov Kinner

Vene keel (94)
Geter Toom
Kirjand (93)
2006/2007
Piibe Pai
Kirjand (81), inglise keel (93)
Madis Vasser
Inglise keel (93)
Tatjana Jakovleva
Inglise keel (82)
2007/2008
Aive Uueni
ühiskonnaõpetus (84), kirjand (87)
Catty Tirmaste
Kirjand (87)
Grisse Süda
Ühiskonnaõpetus (86), geograafia (80)

Irina Mikerova
Vene keel (81)
Jaanus Stern
Ajalugu (84)
Jana Randii
Kirjand (96), vene keel (94)
Janika Möls

Vene keel (81)
Madis Vellamäe
Kirjand (90), inglise keel (91)
Teisi Uueni
Ühiskonnaõpetus (84), kirjand (92),
inglise keel (90)
2008/2009
Andres Mill
Ühiskonnaõpetus (80)
Andres Sasko
Saksa keel (88)
Ants Tull
Kirjand (84)
Laura Anok
Kirjand (89), inglise keel (84)
Liisi Vimberg
Inglise keel (87)
Maija Zossenko
Vene keel (86)
Siim Jalakas
Bioloogia (84), kirjand (89),
geograafia (83), inglise keel (83),
matemaatika (80)
Triin Hummal
Kirjand (82)

2009/2010
Aile Mäe
Bioloogia (85), kirjand (94),
geograafia (80)
Allar Krjukov
Inglise keel (80)
Ando Roots
Kirjand (83), inglise keel (89)
Diana Tamme
Bioloogia (86), ühiskonnaõpetus
(95), kirjand (84), matemaatika (95)
Ilja Semjonov
Vene keel (84)
Jekaterina Siljutina
Vene keel (82)
Liina Martõkainen
Ühiskonnaõpetus (88), kirjand (84),
geograafia (89), inglise keel (84)
Tanel Lindlo
Ajalugu (90), ühiskonnaõpetus (81)
Hetkel abituriendid:
Silvia Süda
Geograafia (81)
Liisa Tulvik
Geograafia (85)
Timo Korv - Geograafia (88)

MEIE MEDALISTID ALATES
AASTAST 2006
Kuldmedaliga lõpetanud
Kunda ÜG:
Tatjana Jakovleva 2007
Liina Vanatoa 2007
Grisse Süda 2008
Siim Jalakas 2009
Diana Tamme 2010
Hõbemedaliga lõpetanud
Kunda ÜG:
Piibe Pai 2007
Railis Korjuhin 2008
Teisi Uueni 2008
Ants Tull 2009
Liina Martõkainen 2010
Kunda ühisgümnaasium on kool,
kus pakutakse armastust, hoolivust,
austust ning võimaldatakse arengut.
Meelike Abroi
Kunda ÜG õppealajuhataja

Mihklipäeval pealinna radadel

KOOLILASTE OMALOOMING

soosis pikniku pidamist vabas
looduses, kustutamaks näljatunnet.
Edasi suundusime Toompeale,
kus asub vana Kalevi haud. Ülevalt,
vaateplatvormilt, avanes fantastiline
vaatepilt vanalinna panoraamile.
Seisatasime Toomkiriku ja A.
Nevski katedraali ees, et õpilastel
tekiks
otsene
võrdlusmoment
kahe erineva kiriku – luteri ja
õigeusu – vahel. Möödusime ka
Riigikogu ja valitsuse hoonest, mis
on välisfassaadi poolest omaette
vaatamisväärsused. Teel all-linna
tänavatele silmasime võimsaimat
suurtükitorni Kiek in de Köki
(tõlkes: kiika kööki).
Paljud õpilased nägid esimest
korda vahetult oma silmaga
Vabaduse
platsil
kõrguvat
klaasplaatidest
Vabadussõja
võidusammast ning said ühtlasi osa
ka ümbritsevast melust.
Pärastlõunal
jalutasime
erilises keskkonnas – vanalinna

Minu vanaema kooliaastad ei olnud esiti head, sellepärast et kool asus
kolme kilomeetri kaugusel tema majast. Ja sellepärast ta pidi varem tõusma,
et kooli õigeks ajaks jõuda. Veel tema ajal ei olnud pastakaid nii kui meil
praegu. Siis nad kasutasid lindude sulgi ja tinti ja sellpärast pidi mitu korda
üle kirjutama, tint tilkus paberi peale, jättes suured plekid. Veel vanaema
jutustas mulle, et neil olid väga väiksed pingid ja kõik õpilased pidid neid
iga päev kaasas kandma. Ma ise ei kujuta ette, et praegu meie peaksime
pinke kaasas kandma, peaksime kirjutama lindude sulgedega ja sellepärast
ma arvan, et meie kooliaeg on parem, kui oli minu vanaemal.

Aasta-aastalt
on
õpetaja
HELVE
RANK
õppeperioodi
algul korraldanud 5. klassidele
ekskursioonipäeva
Tallinnasse,
st viinud tutvuma ajalooliselt
tähtsamate
ehitiste
ja
vaatamisväärsustega.
Kultuurilis-ajalooline
õppeekskursioon toimus sel aastal
mihklipäeval, 29. septembril.
Ekskursiooniprogramm
oli
väga mitmekesine. Sisutihedat
päeva
alustasime
Rocca
al
Mare Vabaõhumuuseumis, kus
uudistasime Sassi-Jaani taluõues
paiknevaid hooneid: rehielamut,
aita, kambreid ning lauta. Nägime
ajatut ja looduslikku rookatust,
mida tahtsid paljud oma kätega
katsuda. Õpilastel avanes võimalus
rännata ajas tagasi ning veeta üks
vanaaegne koolitund klassiruumis,
kus õppevahenditeks olid vastavalt
krihvel ja tahvel. Samuti harjutati
vana kirjaviisi lugemist. Hea ilm

kitsastel kivistel tänavatel – ning
imetlesime omapärast arhitektuuri.
Keskaegse linna keskuses, Raekoja
platsil, lisasid rahvuslikku hõngu
käsitöökaubitsejad. Meie tegemisi
jälgis linna üks populaarsemaid
sümboleid – tuulelipp Vana
Toomas.
Pealinnast tagasisõidul silmasime
Russalka
monumenti,
Pirita
Purjespordikeskust, suurt skulptuuri
„Iru memm“ ning Brigitta Kloostri
varemeid.
Kuuldu-nähtu
põhjal
anti
õpilastele koduseks ülesandeks
koostada oma ekskursioonipäevik.
Õpilastega
olid
kaasas
klassijuhatajad Rahel Pai (5. a) ja
Kaie Aja (5. b).
Järgmiselgi kooliaastal avaneb
uutel viiendikel taas võimalus sõita
linna, mis kunagi valmis ei saa...
Reisikaaslane Eivor Süda

Kirjaviis muutmata

Maksim 8. C
Mul on kaks vanaema ja veel on mul vanavanaema. Minu vanaemad ei
tööta, nad on pensionärid. Minu vanaema nimi on Tonja. Ta elab Kundas.
Ta sündis Venemaal, ja kui ta tuli Eestisse, ta töötas ehitajana ehitusplatsil.
Ta ehitas uued majad Kundas. Kool, kus ma õpin praegu, ta ehitas ka. Veel
ta töötas õmblejana vabrikus Virulane.
Minu vanaema on hea vanaema. Vanaemale meeldib töötada aias. Talvel
ei ole vaja töötada aias ja tema küpsetab kooki ja pirukaid, koob kindaid
ja sokke. Sügisel me käime koos vanaemaga metsas ja korjame marju ja
seeni.
Mul on veel üks vanaema. Ta elas kogu elu Tallinnas, aga praegu elab
ka Kundas. Tema nimi on Varvara. Olen väga rõõmus, et mul on kaks vanaema.
Vladimir 9. C
Tekste vahendas õpetaja Mare Lina

MIDA ME OMA KOOLIST ARVAME?
Õpetajad:
Eve Randver − Kunda koolis õpib
palju toredaid ja andekaid õpilasi. Minul
on oma õpilastega eriliselt vedanud,
meenutan neid alati sooja südamega.
Maarika Veski − Oma kooli tunne
on tekkinud. Aeg-ajalt satun ka teistesse
koolidesse, aga ikka tundub oma kool
palju hubasem. Ütluski, et oma kodus
on kõige parem, kehtib minu puhul ka
Kunda koolis olles (mõeldes selle nii
toredaid õpilasi kui ka kolleege).
Anne-Liisi Laaneste − Kunda
ühisgümnaasium on õpilaste kool,
mitte õpetajate, juhtkonna ja teiste
töötajate oma. Õpilased teevad selle
kooli eriliseks ja kordumatuks. Kui
väljastpoolt kooli inimesed teaksid,
kui imeline, huvitav ja erikülgne on
meie kooli õpilaskond, siis oleks siia
kooli tööle tulla soovivatest õpetajatest
kilomeetrite pikkune järjekord.
Meelike Abroi −MEIE KOOL on

õpilasest hooliv, armastav, üksteist
austav ja arengut pakkuv kool.
Luule Raam − Minu jaoks on
Kunda kool MINU OMA KOOL igas
mõttes ja juba päris palju aastaid. 1967.
aastal tulin siia esimesse klassi ja siin
olen ka veel 2010ndal. Siin on õppinud
minu ema, minu pojad ja nüüd käib siin
esimeses klassis minu pojapoeg. See on
juba tõsine põlvkondade lugu. TEIST,
MU HEAD ÕPILASED, rääkimata!
Palju õnne ja pikka iga nii auväärsele
koolile!
Kaie Aja – Kunda kool on olnud
minu kool 1964ndast aastast ja võin
kindlalt öelda, et meie koolis on kõige
ilusamad tüdrukud ja vahvamad poisid.
Olen käinud arvukatel kokkutulekutel
ja võistlustel, tean, mida räägin.
Laululembesed oleme ka (alati head
tulemused ja laulupeod).
Õpilased:

Sirli (1. klass) − Algul ei tahtnud
koolis käia. Nüüd tahan ja lahkuda üldse
ei soovi.
Kaius Richard (1. klass) − Tahan
koolis käia. Väga meeldib siin.
Helle (2. klass) − Tulen rõõmuga
kooli. Kõik on alati õpitud.
Kerstin (3. klass) – Kool on lahe.
Pigem tulen siia, kui magan kodus.
Oliivia (10. klass) – Meie kool
on võrreldes teiste koolidega LääneVirumaal üks ilusamaid. Koolis võiks
olla rohkem noori õpetajaid, kuigi ka
“vanadega” saab hakkama. Tore, et
koolil on oma raadio. Meie kool on
igavesti vahva ning see jutt, et meie
koolis ei saa head haridust, on täiesti
jama.
Maritta (10. klass) – Siin on toredad
sõbrad, head õpetajad. Koolis on hea
atmosfäär.
Alina (11. klass) Kool on väga

hea. Suhtumine kõikidesse on täiesti
normaalne. Pole suuri probleeme ja ei
tahagi mujale.
Kristjan (12. klass) – Üldiselt
meeldib mulle Kunda kooli personal
ja sõbralikkus õpilaste vahel. Siiani
pole mingeid suuremaid konflitke
vähemalt koolis näinud. Tegelikult nii
väga ei oskagi midagi öelda, eks ikka
12 aastat ühes ja samas kohas iga päev
viibides muutub see koht sulle armsaks
ja kalliks.
Liisu (10. klass) − Kool on hea ja
kodune. Eriti kui pead sokkides ringi
jooksma (rebaste elu siiski). Tore, et
meil on nii sõbralik õpilaskond ja head
õpetajad.
Žanna (10. klass) − Koolis õpivad
vahvad gümnasistid, eriti 12. klass.
Õpetajd on hästi toredad ja lahedad.
Elina (12. klass) 12 aastat ühes ja
samas koolimajas. See koht omab suurt

tähtsust. Raske on lahkuda majast, kus
oled veetnud poole oma elust.
Airi (7. klass) – Noo ... täista
normaalne kool. Õpetatakse hästi,
õpetajad on sõbralikud. Meeldib.
Katja (8. klass) Mina arvan et
meie kool on hullult armas, hooliv ning
südamlik paik.
Liisa (12. klass) − Kunda kool on
sellise õppekavaga, et kooli kõrvalt
jääb vabalt aega ka paljude hobidega
tegeleda. Klassikomplektid on väikesed
ning inimesed on koos väikesest peale,
teinekord 12. klassini välja ning ka uued
õpilased võetakse väga soojalt vastu,
mis on ülimalt tore.
Tundmatu (8. klass) Normaalne
kool. Osa õpetajaid on head ja osa mitte
nii head. Vähe koolivägivalda võrreldes
teiste koolidega.
Timo (12. klass) – Väike, aga tubli!
Arvamusi vahendas meediaring
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Kundas asus teenistusse uus
piirkonnapolitseinik

Alates septembrikuust on Kundas
piirkonnapolitseinikuna tööl Jaanus
Murakas.
Jaanus Muraka piirkonnaks on
Kunda ja Viru-Nigula vald, kus seni
täitis tööülesandeid pensionile siirdunud
Liivi Lahtvee.

Teenistusse
astunud
piirkonnapolitseinik lõpetas käesoleva
aasta juunikuus Sisekaitseakadeemia
politseikolledži Paikusel.
Jaanus Murakas võtab kodanikke
vastu reedeti kell 13-15 aadressil Kunda
Pargi põik 30. Piirkonnapolitseinikuga
saab ühendust telefonil 322 1402 või

läbi politsei lühinumbri 110.
Küsimustele vastab Jaanus Murakas
Milline on piirkonnapolitseiniku
tavaline tööpäev?
Tööpäev
algab
mul
kell
8. Kõigepealt viin end kurssi eelneva
päeva sündmustega, loen läbi e-kirjad ja
hakkan tegelema laekunud avaldustega.
Tööpäeva
jooksul
võtan
vastu
kodanikke, kuulan nende muresid ning
püüan neile lahenduse leida. Tööpäev
sõltub kõik aset leidnud sündmustest,
mõnel päeval on rohkem tegemist kui
teisel. Pea iga päev saan kogemuse
võrra rikkamaks.
Mis on hetkel politsei jaoks
vallas kõige suurem probleem seoses
õigusrikkumistega? Vargused.
Kuidas Sinu hinnangul saaksid
inimesed ise turvalisemat elukeskkonda
luua?
Oma vara tuleb hoida lukustatud
kohas, mitte jätma vedelema nähtavasse
kohta, kus ta ahvatleks kuritegevusele.
Mina soovitaks eramajade omanikele
paigaldada aedadesse fotosilmadega
valgustid, mis liikumise peale põlema
süttivad. Ning peamine - kahtlase
tegevuse nägemise korral ei tohiks seda
enda teada jätta, vaid tuleks teavitada
politseid ning ümbruskonnas elavaid
naabreid. Tuleks kursis hoida teisi, mis
toimub nende naabruskonnas.
Mis selles töös Sinu jaoks kõige
olulisem on?
Kõige olulisem on koostöö rahvaga
ning kolleegidega. Koostööna on
võimalik saada uusi kogemusi ja koguda
palju infot, mis aitaksid lahendada
probleeme.
Mari Riina Rist
Politsei- ja Piirivalveameti
pressiesindaja

Pangaklientidele tuleb euro rahulikult
Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes
vahetub Eestis käibelolev raha – 1992.
aasta juunist kasutuselevõetud krooni
asemele tuleb euro ehk Euroopa ühisraha.
Kuna raharingluse toimimisel on pankadel
kanda tähtis roll, siis on kindlasti hea
teada, mida tähendab eurole üleminek
pangaklientidele.
Kõigepealt
tuleb
öelda,
et
pangaklientidele on üleminek tehtud
lihtsaks.
Aktiivsed
pangakliendid,
kes hoiavad raha kontol, ei varu suuri
summasid sularaha koju ning maksavad
igapäevaselt pangakaardiga ei pea tegema
euro tulekuks erilisi ettevalmistusi. Juhul
kui teil on kodus suurem kogus Eesti
sente, siis soovitame need novembri lõpuks
kampaania „Too mündid panka!“ käigus
panka tuua. Kampaania käigus on müntide
töötlus ja oma kontole kandmine või
vahetus paberraha vastu tasuta. Juhul kui
hoiate kodus suuremat summat sularaha,
siis saate sama pangaskäiguga selle kontole
panna. Kontol olevad kroonid vahetab pank
1. jaanuaril juba ise teenustasuta ja ametliku
kursiga eurodeks.
Need, kes eelistavad sularaha saavad
alates 1. detsembrist pankades kroone
teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks
vahetada.
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse
võimalus säilib ka hiljem: kommertspangad
teevad seda 2011. aasta suveni kõigis
sularaha teenust pakkuvates kontorites
ja pärast seda piiratud kontorivõrguga,
Eesti Pangas saab aga kroone vahetada
tähtajatult.
Kliendid ei pea minema panka, et
muuta oma laenu-, pangakaardi- või teisi
lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei mõjuta
lepingute ja muude juriidiliste dokumentide
järjepidevust ja nende tingimusi, ega
vabasta võetud kohustuste täitmisest,
samuti ei anna õigust kehtivat dokumenti
ühepoolselt muuta või lõpetada. See
puudutab ka intresse: näiteks kui teil on
sõlmitud kroonihoius, mille aastaintress on
neli protsenti, siis arvutatakse hoiusesumma
küll eurodesse, kuid intress jääb kuni lepingu
lõppemiseni endiseks. Kroonilaenude
tagasimaksmine hakkab toimuma eurodes

– laenusummad arvutatakse pankade poolt
ümber samamoodi ametliku kursi järgi ning
tasuta.
Alates 1. jaanuarist ei võimalda
arveldussüsteem enam kroonimaksete
töötlemist. Hoiustel olev raha arvutatakse
ametliku kursiga, ning tasuta eurodesse ja
kõik pangaülekanded hakkavad toimuma
eurodes. 31. detsembril 2010 on pankades
tavaline arvelduspäev (viimane kliiring on
kell 18.00), mis tähendab et ka pärastlõunal
saate veel pankadevahelisi makseid teha.
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“
on
pangasüsteemid
(internetipank,
makseautomaadid,
teleteenused,
telefonipank, mobiilipank jne) osaliselt
suletud. Teenused hakkavad sammsammult taastuma 1. jaanuaril - esimeste
seas on näiteks internetipangas võimalik
vaadata
kontojääki
eurodes
ning
algatada pangasisesed maksed. Et vältida
pangasüsteemide ülekoormust on soovitav
mitte kohe aasta esimestel tundidel
uudishimust oma internetipanka siseneda,
vaid teha seda siis, kui on tõesti vajadus
tehinguid teha. Niipalju raha kui teil oli
pangakontol kroonides saab ametliku kursi
järgi olema ka eurodes. Näiteks 12 000kroonine hoius muutub 766,94-euroseks.
Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditerminali
ja kassasüsteemi vajavad euro tulekul
ümberseadistamist,
kuid
tõrked
kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed.
On võimalik, et kõik kaarditerminalid ei ole
kohe peale keskööd valmis eurotehinguid
tegema. Enne kaarditšeki allkirjastamist või
PIN-koodi sisestamist soovitame veenduda,
et näidatud summa on õiges vääringus summa eurodes on 15,6466 korda väiksem.
Igaks juhuks ja oma meelerahu säilitamiseks
hoidke alles kaardimaksekviitung.
Alates
€-päevast
väljastavad
sularahaautomaadid ainult eurosid. Kuna
sularahaautomaatide
kaudu
lastakse
ringlusse hinnanguliselt 80 protsenti
eurokupüüridest, siis on tegemist väga suure
logistilise väljakutsega nii pankade kui
Sularahakeskuse jaoks. Sellegipoolest on
võetud eesmärgiks täita eurodega kõik ligi
1 000 sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt
48 tunni jooksul. Juhul kui automaati ei

ole jõutud euro rahatähti veel viia, siis
automaat sularaha ajutiselt ei väljasta.
Olenevalt ATMi tüübist saab automaadist
uue aasta esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20euroseid kupüüre, 10-20% automaatidest
väljastavad ka 50-euroseid. Lisaks
ATMidele tuleb euro sularaha käibele
pangakontorite ja jaekaubanduse kaudu
ning 2011. aasta 1.-15. jaanuarini saab
kroone eurodeks vahetada maksimaalselt
1000 euro väärtuses päevas ka 179 Eesti
Posti postkontoris.
Pangaliit ja pangad annavad lähikuudel
ohtralt detailsemat infot eurole ülemineku
praktiliste aspektide kohta, selge on
aga see, et üleminek on kõige lihtsam
pangakaarti kasutavatel klientidel, sest
nende raha on alati õiges vääringus. Piisab
ühest pangakontori külastusest, et panna
kontole kodus olevad mündid ja sularaha
– soovitav on seda teha enne detsembrit.
Üheski järjekorras pole vaja seista – krooni
saab euroks vahetada tähtajatult.
TÄHTIS TEADA
• €-päev - 1. jaanuar 2011; • 1 euro =
15,6466 krooni; • Krooni saab kasutada
maksevahendina kuni 15. jaanuarini,
pangakaart on alati õiges vääringus; •
Krooni münte saab eraisik teenustasuta
kontole panna alates 1. oktoobrist; • Krooni
sularaha saab euro sularahaks vahetada
teenustasuta alates 1. detsembrist; • Pangas
olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1.
jaanuaril; • Ühtegi lepingut muutma ei pea
- pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute
väärtused automaatselt eurodesse; • Kui teil
on küsimusi seoses pangateenustega, siis
kõige parem on pöörduda oma kodupanka.
AJAKAVA
• 1. oktoober 2010 Pangad alustavad
eraisikutelt teenustasuta krooni müntide
vastuvõttu; • 1. detsember 2010 Pangad
alustavad eraisikute sularaha kroonide
eurodeks vahetamist; • 1. jaanuar 2011 Eesti
võtab kasutusele euro; • 1.-14. jaanuar 2011
Krooni ja euro sularaha paralleelkäive;
• 1. juuli 2011 Krooni sularaha vahetus
läbi piiratud kontorivõrgustiku kuni
31.12.2011.a. ning seejärel tähtajatult Eesti
Panga poolt.
Katrin Talihärm
Eesti Pangaliidu tegevdirektor
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Võimalus edasi liikuda
Projekt “Erivajadusega inimeste
töökeskuse loomine Lääne-Viru maakonda” on käivitunud.
Projekti rahastatakse ESF rahadest
läbi SA INNOVE.
Projekti kestus on 01.05.201031.12.2012
Info kodulehelt www.jeeriko.pri.ee
kus vasakpoolsest tulbast valida
kaugtöö keskus.
MTÜ Jeeriko sai rahastuse projektile, mille esmaseks eesmärgiks on
luua erivajadusega inimestele võimalus
õppida juurde uusi oskusi ja saada
teadmisi, et olla tööjõuturul konkurentsivõimelisemad.
Projekti teiseks eesmärgiks on julgustada tööandjaid võtma tööle neid
inimesi, kes ehk füüsiliste näitajate
poolest on esmapilgul nõrgemad, kuid
seda motiveeritumad ja sihikindlamad
on töökohal toimetulekul.
Projekti patroon on Gerli Padar, kes
on särav ja elujaatav noor inimene.
Gerli soojust ja avatust said nautida
kõik, kes 02.09.2010 osalesid keskuse
töö avamisel.
Gerlil on mitmeid ideid, mida tema
saaks teha erivajadusega inimeste
heaks- oktoobris annab Gerli keskuses
kontserdi, samuti lubas ta julgustada
inimesi ennast proovile panema ja uskuma oma võimetesse.
Töökeskus avati 01.09.2010 Rakveres Kroonikeskuse III korrusel
(selveri poolt liftiga). Valisime keskuse
avamiseks selle koha seetõttu, et AS
Helter oli väga positiivselt meelestatud
ja koostööaldis ning toetab igati keskuse tegevust. Lisaks on Kroonikeskus
Rakvere südalinnas ja nii ka kõigile
soovijatele mistahes maakonna nurgast
tulles hästi ligipääsetav.
Töökeskusesse võib pöörduda iga inimene, kellele on määratud puue, puude
raskusaste pole määrav. Määravaks on
töö puudumine ja soov tööturule naasta.
Tähtis on valmidus osaleda aktiivselt
keskuse töös, õppida juurde uusi oskusi
ja olla valmis naasmiseks tööturule.
Mis keskuses toimub?

Keskus on avatud 09.00-17.00
tööpäeviti.
Keskuse töö on jaotatud kolme suunda.
1.
Kaugtöökeskus- inimesele,
kes vajab töö tegemiseks kohandatud
töökohta- see eeldab, et inimesel on
olemas töö, aga ei ole kohta/ruumi, kus
seda teha. Meil on tööboksid, kuhu ta
saab tulla oma arvutiga tööd tegema. Lisaks on meil kaugtöötegijatele pakkuda
dokkimisjaamad ja IT tugi.
2.
Tööharjutus inimestele, kellel
ei ole tööd, kuid naasta tööle soov on.
Tööharjutuse käigus viiakse tegevuskava järgi läbi rida tegevusi, mis tõstavad
inimese enesekindlust ja toetavad tööle
asumist.
3.
Taaskasutuskeskus inimestele,
kel on soovi ja oskusi tegeleda puidu ja
restaureerimisega.
Projekti kirjutajate ja läbiviijate suurim eesmärk on, et projekti lõppedes
on osalejate hulgast saanud mitmed
erivajadusega inimesed tööle ja mõned
ka loonud oma firma ja mõned töökohad teistele. Projekti ettevalmistamise
käigus oleme näinud, kui võimekad on
erivajadusega inimesed, kui palju teadmisi, oskusi ja sihikindlust neil on, seega
ei ole mingeid takistusi erivajadustega
inimeste naasmiseks tööturule.
Keskuse töös osalejad saavad lisaks
praktilistele oskustele ka erinevaid
nõustamisteenuseid:
psühholoog,
võlanõustaja,
toimetulekukoolitaja,
jurist jne.
Tasapisi on hakanud sulama jää
ka ettevõtjate mõttemaailmas ja enam
ei kohta vankumatut vastuseisu erivajadusega inimese töölevõtmisel. Seda
enam, et riik on pannud oma õla alla
ja toetab töökoha kohandamisel ning
esimesed 6 kuud ka palga maksmisel.
Keskuse töös osalemine on erivajadusega inimesele tasuta.
Olete kõik oodatud osalema, aga
miks mitte ka lihtsalt külastama
töökeskust. Tel: 53313488
Tarmo Loose
Koordinaator

Kliima- ja energiaagentuuri
projekteerimistoetus korteriühistutele
Kliima- ja Energiaagentuur asub
toetama kortermajade energiatõhusat
renoveerimist. Uue toetusmeetmega
katab agentuur kuni 90% kortermaja
renoveerimisprojekti
koostamisega
kaasnevatest kuludest.
60 miljoni kroonise mahuga
meetmega toetatakse kortermajade
renoveerimisprojekti
koostamist
ja selleks vajalike eeltöid, samuti
hilisemat ehitustööde järelvalvet.
2010. aastal on toetuse kogumahuks 30
miljonit krooni. 2011. aastal lisandub
sellele täiendavalt 30 miljonit.
Kliimaja
Energiaagentuuri
juhi Kristiina Rebase sõnul aitab
projekteerimistoetus ühistutel julgemalt
asuda hooneid renoveerima ja teha seda
parimal võimalikul viisil. “Toetus katab
90% renoveerimisprojekti ja selleks
vajalike eeltööde kuludest, ja mis veelgi
olulisem, ühistud saavad selle raha
kasutamiseks kohe, mitte tagantjärele,
nagu paljude toetusmeetmete puhul
tavaks on,” rääkis Rebane.
Agentuuri hoonete energiatõhususe
projektijuhi Kalle Kuuse sõnul
on
projekteerimistoetuse
abil
korteriühistutel
võimalik
saada
parim
renoveerimisprojekt
ning
ehitusjärelvalve, mis tagab ka sisuliselt
renoveerimiseks
kulutatud
raha
otstarbeka kasutamise. “Oskamatult
või pealiskaudselt renoveeritud hoone
tekitab selle elanikele tavaliselt vaid
lisakulusid. Tippspetsialistide tehtud
kvaliteetne projekt ning asjakohane
järelevalveteenus
aitavad
aga
probleeme vältida,” selgitas Kuusk.
Planeeritavatele
projekteerimis-

töödele seab Kliima- ja Energiaagentuur
tingimuseks
läbimõeldud
energiatõhususe lahenduse:
Projekteerimistöö peab pakkuma
terviklahendust
kogu
hoone
renoveerimiseks.
Renoveerimise
järgselt ei tohi hoone energiakulu
ületada 150 kWh ruutmeetri kohta
aastas.
Hoone
sisekliima
peab
renoveerimise järel vastama sisekliima
standardi EVS-EN 15251:2007 II
klassi nõuetele.
Lisaks koostab agentuur toetuse
taotlejale põhjaliku projekteerimistööde
lähteülesande
ja
koostöös
projekteerijaga
järelevalvetööde
tegemise
kohustusliku
juhendi.
Samuti kontrollib agentuur jooksvalt
tööde vastavust meetme tehnilistele
tingimustele.
2010. aastal esitatud taotluste puhul
on korteriühistu omafinantseering
vaid 10%. 2011. aastal tõuseb
omafinantseeringu
määr
25%-ni
tehtavate tööde maksumusest.
KENA
toetuse
abil
tehtud
ehitusprojekt on ühtlasi aluseks
Kredexi jagatava renoveerimistoetuse
taotlemisele.
Toetusskeemi tingimused ja selle
juurde kuuluvad dokumendid ilmuvad
KENA
kodulehel
www.kena.ee
järgmisel nädalal.
Lisainfo:
Kristiina Rebane
Kliima- ja Energiaagentuuri juhataja
5635 7532
kristiina.rebane@kena.ee
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LÄKI LAADALE!

KOOLIVAHEAEG RAAMATUKOGUS
25.-29.
oktoobril
toimuvad
raamatukogus koolivaheaja üritused.
Iga päev toimub midagi põnevat.
Täpsem info üleval raamatukogu blogis:
kundalinnaraamatukogu.blogspot.com
Esmaspäev, 25. oktoober - Suvi
raamatuga.
Joonistame
pliiatsite,
rasvakriitide ja vesivärvidega oma
suviseid tegemisi ning raamatulugemist.
Paberile võiksid jõuda pärlimängu ajal
lemmikuks saanud raamatud.
Teisipäev,
26.
oktoober
Meisterdame koos suure sügisese
loomaaia. Selleks korjame koos
kastaneid ja tammetõrusid ning teeme
neist toredaid loomi. Kui sul on kodus
naaskel, võta kaasa!
Kolmapäev, 27. oktoober Infootsing. Vaatame ringi Kunda ning
ka teiste raamatukogude kodulehtedel.

Uurime,
mida
põnevat
mujal
korraldatakse.
Neljapäev, 28. oktoober - Uute
raamatute tutvustamine. Milliseid uusi
raamatuid on välja antud ja missugused
neist on meie kogusse jõudnud? Kas
meie uued lemmikud võiksid saada ka
teie lemmikuteks?
Neljapäev,
28.
oktoober
Sõnamäng. Paneme etteantud sõnadest
kokku vanasõnu ning luuletusi.
Reedel toimub ka tublimate osavõtjate
autasustamine. Kui oled igal nädala
jooksul
korraldatud
ettevõtmisel
osalenud, siis reedel ootab sind üllatus!
Kohtume koolivaheajal iga päev kell
12.00
Lugemiseni!

Raamatukogupäevade “Jah, lugemisele!”

(20.-30. oktoober) raames külastab Kunda raamatukogu ajakirjanik ja luuletaja Urve
Tinnuri ning raamatukogu tööd saab proovida Kunda linna tuntud inimene. Kes, jääb
praegu saladuseks! Jälgige infot raamatukogu kodulehel raamatukogu.kunda.ee

KOOLIVAHEAEG NOORTEMAJAS
Foto lasteaia fotokogust
Märkamatult möödus imekaunis suvi
ning saabus sügis. Vanasti pidid mihklipäevaks naerid keldris olema,nii ka nüüd
oli sobilik aeg oma talvevarud üle vaadata. Mis oma perele vajalik polnud,toodi
laadale.
Jõudis kätte kauaoodatud mihklipäevalaat. Esmakordselt toimus sel aastal see
teisiti kui varem. Hommikupoolikul olid
laadaletid üles seatud rühmades, kus kauplemine käis “mänguraha” eest. Vanemate
rühmade lapsed said kordamööda olla
müüjad ning siis jälle ostjad. Külastati ka
teisi rühmi ning laadamelust võtsid osa ka
Kiviõli lasteaia lapsed, kes olid Krõllide

rühmal külas. Lapsed olid õnnelikud oma
ostude üle.
Õhtupoolikul käis kauplemine “päris
raha” eest. Lapsed said oma vanemate,
õdede-vendade,
vanaemade-vanaisadega tulla ostlema. Saalis olid üles seatud
müügiletid. Pakuti aiasaadusi, llekimpe,m
änguasju,raamatuid,ehteid,kaarte,kondiitr
itooteid ja veel mitmesugust kraami. Iga
soovija sai võtta õnneloosi.
Kui laadaplatsil käidud, võis perega
minna kohvikusse keha kinnitama, mõnusat muusikat kuulama,vestlema. Spordisaal oli kaunilt kohvikuks kujundatud
– laudadel menüüd, lehitsemiseks raama-

tud. Kohvikus kostitati isevalmistatud
salatite-kookidega.
Kõige enam osteti hoidiseid(seeni,
moose), komme,isevalmistatud küpsiseid,
kooke.
See laat oli heategevuslik ning saadud
tulu läks igale rühmale. Pole siis imestada,
et vanemad kõigepealt oma lapse rühma
müügileti üles leidsid.
Suur aitäh kõikidele, kes laada õnnestumisele kaasa aitasid!
Kohtume aasta pärast, kui uus saagikoristusaeg käes on.
Eda Kiili
Mõmmide rühma õpetaja

25. oktoober, esmaspäev ÕMBLEMISE PÄEV
kell 15.00 – 18.00
Oodatud kõik, kel soovi omandada oskuseid masinaga õmblemisel.
Õmblusvahendid noortemajas olemas.
26. oktoober, teisipäev
PILJARDIMÄNGU KOOLITUS
kell 15.00 – 17.00
koolitaja Rakvere Piljardiklubi treener
Allan Liima
kell 17.00
PILJARDITURNIIR
(paarismäng)
27. oktoober, kolmapäev
ÕMBLEMISE PÄEV
kell 15.00 – 18.00
Oodatud kõik, kel soovi omandada oskuseid masinaga õmblemisel.
28. oktoober, neljapäev
KÄSITÖÖPÄEV
kell 15.00 – 17.00

kaunistame tikandi/pärlite/pitsiga õmblemispäevadel valminud esemeid
kell 17.00
PILJARDITURNIIR
(individuaalvõistlus)
29. oktoober, reede
PILJARDIMÄNGU KOOLITUS
kell 15.00 – 17.00
koolitaja Rakvere Piljardiklubi treener
Allan Liima
29. oktoober, reede
LASTE DISKO
kell 17.00 – 20.00
*tule Halloweeni kostüümis ja võida
kostüümiauhind
*limbotantsu võistlus
*avatud lastekohvik
Pääse 10 krooni
Info:
tel.
32
21
noortemaja@kunda.ee

666

või

Õppimine seob põlvkondi

Lasteaialapsed külastasid 7-8. septembril 2010 Kunda päästekomandot. Foto autor Heldur Lahne.

Kunda lasteaed on tervist edendav lasteaed
Kui hoolekogu koosolekul tervise
edendamisest juttu tuli, haarasin mõttel
sabast ning korraldasin koostöös lasteaia
töötajatega tervist edendava ürituse – Kellukese lasteaia tervisemaratoni. Plaanis oli
nädala aja jooksul liikuda kokku 42 km
rohkem kui tavaliselt, tehes ringe ümber
lasteaia hoone.
Esimene maratonipäev, 4. oktoober
oli aga nii menukas, et eesmärgiks seatud
42 km sai kuhjaga läbitud ning maratoni
seisu märkiv nool jõudis graafiku lõpuni.
Nädalapikkusena välja kuulutatud maraton
jätkus siiski ka teisel päeval. Osalejatele
mõeldud õhupallid jagasime kõik välja
ning tänu tutvustele organiseeriti teiseks
päevaks juurde terve hulk õunu osalejatele
kingituseks.
Maratonile olid oodatud lasteaialapsed

oma vanematega, õdede-vendadega, vanavanematega ja sõpradega. Meie heameeleks oli ka perekondi, kus ema, isa ja laps
üheskoos maratonile olid tulnud ning
kolmekesi koos joostes läbiti viis ringi.
Leidus ka peresid, kus kaasatud olid kõik
õed-vennad ning kuue-seitsmekesi koos
rada ka läbiti. Oli tublisid vanemaid, kes
ekstra maratoni jaoks olid jooksudressid
selga ajanud. Jooksmine, muide, ei olnud
kohustuslik – võis ka jalutada (mida mõni
vanaema ka kasutas) või hüpata. Kuid enamus lapsi tahtis siiski raja läbida joostes, et
võimalikult ruttu jõuda tagasi õuna- ning
õhupallikorvini. Ratastel liikujaid seekord
rajale ei lastud. Ratta võis jätta distantsi
läbimise ajaks korraldajate valvsa pilgu
alla.
Eriti hea meel oli rajale saata sõimerüh-

ma lapsi, kellele paarisajameetrine ring
ümber lasteaia hoone on suureks katsumiseks.
Kahe päevaga meie maraton piirduski
– eesmärgiks seatud 42 km asemel sai
kokku liigutud 93 km rohkem kui tavaliselt! Piltlikult võib öelda, et üheskoos
jõudsime peaaegu otsapidi pealinna! Jääb
üle mõelda, kui palju oleks neid kilomeetreid kokku tulnud nädala ajaga.
Seetõttu on juba uueks aastaks plaanid
tehtud. Maraton toimub jälle, uuel aastal
uute eesmärkidega!
Suur tänu kõigile osalejatele.
Liikumine on tervislik!
Evely Press
Lasteaia hoolekogu liige

Täiskasvanud õppija nädala moto sel
aastal on “Õppimine seob põlvkondi”.
Raamatukogus toimus õppimine läbi
lugemise.
14. oktoobril kogunesid kolme
põlvkonna esindajad raamatukogu
pisikesse saali ning põlvkondade
sidumine võis alata. “Memme, palun
loe mulle” ettevõtmisel said sõna
vanavanemad, keskmine põlvkond
ning päris pisikesed lapsed. Loeti ette
uuemaid raamatuid, mida vanaemad
kuulsid esimest korda, kuid mille
sisu on tegelikult läbi elanud mitu
põlvkonda (näiteks kuidas laps isaga
peitust mängib). Samas jutustas 8aastane Karel väga südamlikult kolme
põrsakese muinasjuttu, millele enamus
kohalviibijaid oskas kaasa rääkida.
Lisaks lugemisele arutasime ka
seda, milliseid mänge mängiti vanasti
ning missuguseid mänge mängivad

tänapäeva lapsed. Kui praegused
arvutimängud välja arvata, siis selgus,
et ühisosa on päris suur peitus,
tsirkus, keks, reis ümber maailma.
Vanaemadele õpetati ka üht tänapäeva
mängu twisterit, mida nad just kaasa
mängima ei kippunud. Kui palusin
kohaolnud lastel nimetada mõne
toidu, mida tänapäeva vanaemad neile
teevad, siis tuli üks vastus mitme lapse
ja vanaema suust. Pannkoogid. Pidu
lõppeski ühise soojade pannkookide
söömisega.
Rõõm oli tõdeda, et kolm peret leidsid
aega tulla kohale kolme põlvkonnaga,
lisaks mitu last oma vanaemaga.
Samuti said lugemisest, mängimisest
ja söömisest osa need lapsed, kelle
vanemad ega vanavanemad sel päeval
raamatukogusse tulla ei saanud.
Evely Press
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Tuulõst meelen

Veebifoto “Tuule muretus” (wind serenity)
Küsis kord mees suitsule tuld, kuid ei
saanud – tuul puhus selle ära…

Hurricane – jumala
tuul või tuulejumal
Muistsed maiad uskusid, et tuule
ja tormi jumal on Hurakan, üks
loomisjumalatest,
kelle
loodud
on kogu maismaa. Ta hõljunud
tuulena mere kohal ning korranud
lakkamatult sõna “maa”, mille
peale maa merest tõusnudki. Suurte
üleujutuste ja tormide puhul teadsid
maiad kindlalt, et inimesed on
Huracani välja vihastanud, mispeale
too neile karistuseks kannatusi
saadab. Nimest Hurakan, mis maiade
keeles tähendab veel “ühejalgset”,
kujunes
inglise
keelde
sõna
“hurricane”, mis tõlkes tähendab
orkaani või keeristormi.

Tuuline maailm
Tuul on olnud lahutamatu kaaslane
maailma arengus, selle hegemoonlik
vägi
on
kujundanud
meid
ümbritseva just selliseks nagu see
on. Mõistagi koostoimes kõigega,
mida maailmas üldse leidub. Kõik
elav on õppinud tuulega olema,
seda oskuslikult ära kasutama, kuni
hakanud suurepärasest abilisest
ka sõltuma. Üheks näiteks olgu
või tuultolmlejad taimed – nende
väljavaated säilimiseks ja levimiseks
sõltuvad väga suurel määral tuulest.
Seal hulgas paljude kõrreliste seast
tuleb nimetada rukist, meie põlist
leivavilja. Loomad on õppinud
tuult koos oma terava haistmisega
kasutama, kes enese kaitseks, kes
jällegi saagi tabamiseks. Inimesed

rakendasid tuule osavasti rännukire
vankri ette, mis viis neid kaugete
maade
ja
taevaste
kõrguste
avastamiseni. Tuul on võimaldanud
ka lõbusaid asju ette võtta, näiteks
tuulelohet lennutada.

Tööandja
Inimese elu muutus lihtsamaks, kui ta
õppis tuule rammu rakendama. Enese
ja looma lihasjõudu kõrvale jättes on
looduslikest energiaallikatest tuul
tule järel järgmine, mida inimene
kasutama hakkas. Raske käsikivi
ei olnud leivajahu saamiseks
kuigi
tootlik,
kuid
tuulikute
toel sai liigutada juba tunduvalt
suuremaid kive. Madalmaades on
juba ammustest aegadest tuulikute
abil vett pumbatud ja niiviisi mere
pealetungist võitu saadud. Saeveskid
tulid jällegi appi ehitustegevusele,
mil tuule abil töödeldi märksa
kiiremini, kuid ka palju täpsemat
puitmaterjali. Viimasel ajal järjest
rohkem on tuule jõul elektrit tootma
hakatud, mis lubab kinnitada, et tuule
abil on võimalik juba kõike teha
– isegi haiglate meditsiinitehnikat
käigus hoida. Ühtlasi tähendab see
kõik tööd ja töö tegemise võimalust.
Muidugi annab tuul ka tüütut
lisatööd, kui sügiseti kokku riisutud
lehehunnikud uuesti laiali puhub,
või naabrusest sodi juurde toob.
Palju tööd annab tuul metsameestele,
kui on loodusstiihiana oma väge
tutvustanud. Suured tormid on väga
laastavad, purustades oma teel kõik,
millest jõud üle. Töötades üles
sadade hektarite kaupa tuulemurdu,
kulutavad metsamehed rohkesti aega

ja energiat. Inimene ei lepi kergesti,
et loodusjõud tema sooviga ei arvesta
ja kodu ümbruse metsa meelevaldselt
raiesmikuks muudab, kuid üle ei jää
ikka muud kui tuule järelt koristada.
Rängad tormid püsivad kaua meeles
ja isegi muudavad me maailma, kuid
ununevad siiski, sest inimene lihtsalt
ei jaksa pidevalt võimalike ohtude ja
ebameeldivuste ees hirmul olla.

Mis on tuul
Looduses esineb väga erinevat
tuult leebest rannabriisist laastava
tornaadoni.
Aafrikast
kerkinud
soojad õhumassid liiguvad Atlandile,
koguvad ookeani avaruse kohal väge
ning kasvavad Ameerika ranniku
eel purustava jõuga orkaaniks. Igal
tuulel on oma heli, mis vastavalt
tugevusele on kas mahe sahin
või kurjakuulutavalt vali mühin,
muutudes külmal, tuisusel talvel,
koguni kõrgetooniliselt vinguvaks
vileks. Mis põhjustab tuule, õhu
aeglasema või kiirema pikisuunalise
liikumise? Kõige lihtsam selgitus
on vast, et loodus ei salli tühja
kohta – nii nagu tsüklonite naabrid
on antitsüklonid, puhuvad tuuled
ikka sinna kuhu just parasjagu
mahub. Tuul on liikumine ja tuult
saab tuulevaikse ilmaga ise ka esile
kutsuda, näiteks jalgrattaga sõites
– kõrvus laulab tuul, mille tugevus
paraku sõltub sõidu kiirusest. Niisiis,
tuul on liikuv õhk ja oma olemuselt
ka üks ürgelementidest. Põnev on
täheldada, et maiade uskumuse järgi
on liikuv õhk kutsunud esile veest ehk
teisest ürgelemendist kolmanda, mis
on maa. Tuli, pärinedes päikesest, oli

enne olemas, seega – maiade järgi on
kõige noorem ürgelement maa, mis
põhiliselt saadud suurest veest tuule
toimel ...

Kirjanduslik vinjett
Hulga teaduslike avastuste kõrval
on tuul andnud inspiratsiooni ka
loovale kunstilisele inimtegevusele.
Üht omapäraseimat lähenemist
kohtame
lastekirjanduses,
mil
range, kuid südamlik ja suurepärane
lapsehoidja, saabub just tänu
kindlale tuule suunale. Inglise
kirjaniku Pamela Lyndon Traversi
sulest ilmus 1934. aastal raamat
“Mary Poppins”, mis sai kohe väga
menukaks ning moodustab tänaseks
toreda kaheksaosalise sarja tuule
toodud täiuslikust lapsehoidjast.
Pole teada, miks kirjanik just tuule
appi võttis, kuid selle raamatusarjaga
on ta kindlasti lähendanud lapsi
tuulest omal moel lugu pidama
– vastumeelselt tuulisel ilmal on
olemas ka häid omadusi.

Mõistutuule mõjudest
Inimestel on võime tajuda veel üht
isemoodi tuult, mis ei puhu kuskil
väljas, vaid hoopis nende endi sees.
Mõnikord öeldakse ka “tuulepea”,
kui kellegi olek kõrvalseisjale
teatud liiki saamatusena paistab.
Maailmatunnetus ja sellest tulenevad
vaated ja mõtted on filosoofilises
plaanis
sarnastatavad
tuulega,
omades ühisjoonena suunda ja
tugevust. Nagu tuule suund vahetub
looduses, hinduvad ka inimeste
väärtused ümber. Selle kohta
tavatsetakse öelda, et “kust tuul,
sealt meel”. Tõsimeelsed otsused

on üldjuhul põhjendatud ja võivad
päris paljudele kasulikud olla,
kuid mitte kõik ei tarvitse sellest
ühtviisi aru saada. Tuult nuusutavaid
ülejooksikuid ja poole vahetajaid ei
ole vähese kindlameelsuse võrdena
kuigi hea pilguga vaadatud, samuti
neid, kes rumalusest või teadmatusest
“vastu tuult” oma asja kipuvad ajama.
“Poliitiliste tõmbetuulte” keerisesse
sattumine pole aga juhuslik, vaid
ikka teatud konkreetsete otsuste
tulemus ning hoidku jumal siis veel
“ajaloo tõmbetuulte” eest …

Tuuleluud
Paljudele meeldib tuulepesi vaadata
– nii neid, mis pilvedes, kui ka
neid, mis puuokstes. Arvatakse, et
pilvehaaradest sageli säbruna kokku
jooksnud tuulepesa näitab kätte, kust
tuul tõuseb. Igal juhul on tegemist
kena ja kordumatu vaatega, sest iga
järgmine kord näeme silmapiiril
jälle uut ja ainulaadset tuulepesa.
Omapäraste
kompositsioonidena
paistavad
ka
puuokstesse
moodustunud tuulepesad, millel
tuulega pole miskit pistmist.
Tegemist on hoopis puu haigusega,
mis ühte kohta rohkesti peeneid
võrseid kasvatanud. Tuulerõugeid,
haigust, mida inimestel esineb, üritati
vanasti ravida just tuulepesaga ehk
tuuleluuaga suitsutades.
Suitsule tuld tuul läita ei lasknud
ja kes teab milleks see hea oli, kuid
olgu siinkohal igaühe otsustada, kas
tuul on teinud rohkem kurja, või
olnud hoopis inimese teenistuses.
Kiä taht, et ütspäiv tuul är lõpõs …
Väino Randver
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KUNDA KUULSAD MAAILMAMUUTJAD
Girard de Soucantonid ja Port-Kunda vetelpäästejaam

Oma muude tegevuste kõrvalt on
Arthur Girard de Soucanton leidnud
aega ka vetelpääste alal aktiivselt
tegutseda. Selle põhjuseks on ilmselt
olnud asjaolu, et veesurm tema
perekonnast mitte mööda ei läinud, vaid
vesi tema venna, õemehe ja poja enesele
nõudis.
8. detsember 1861. a. uppusid
Prangli saare lähistel tormiga hätta
sattunud kohalikke kalureid päästma
läinud Arthur Girardi vanem vend Carl
Edmund ning tema õe Jenny abikaasa
Franz Schruteck da Montesilva.
26. aprillil 1868. aastal uppus
Hamburgis paadiga lõbusõitu tehes
õnnetult Arthur Girard de Soucantoni
poeg Claude Antoine:
Hamburgist. Seal olla 8. mail suur
õnnetus Alsteri jõe peal sündinud. Üks
teatre mängiate seltsi lige, preilna
Herrlinger, kes omma emmaga
Peterburgi trahteris asset oli, olla nore
paron Girardiga Tallinnast, kes ühhes
sealatses kauba kunturi tenistusses
olnud, tuttawaks sanud. – Nimmetud
päwa õhtul ollid mollemad kello
ühheksa ja pool kümme wahhel padiga
Alsteri jõe peale sõitma läinud. Korraga
olla noor paron Girard kaebanud, et tal
willo olla ja tahtnud omma pallitot selga
panna; — padi mees ja temma tõusnud
mollemad püsti, ja parrajaste sel
silmapilkul, kui ta omma pallitot selga
pannud ja padimees tedda awwitanud,
olla üks pissuke auro laew nende
peale tullnud, padi ümber lönud ja keik
kukkunud ülle pea jõkke; padimees, kes
tubli ojuja olnud, peastnud issiennast
wee surmast, preilna Herrlinger sanud
ühhe teist padimeestest, kes aurolaewa
järrele tulnud hingega wälja tõmbatud;
agga paron Girard läinud, kui kiwwi
põhja, – arwatakse tedda wee sees
alwatud sanud, et ni järsko põhja läinud.
– Nenda piddi se noor mees, kellest
mitte ükspäinis temma wannemad, waid
keik Tallinna lin wägga paljo lootnud,
õnnetuma surma sama. Ta surnud
kehha olla sealt Tallinnasse todud ja
mahhamaetud.
Kui 1872. aasta märtsis loodi
ülevenemaaline
vetelpäästeühing
Merehädaliste Abistamise Selts ja sama
aasta 10. juulil Eestimaa kuberneri
vürst Šahhovskoi eestvõttel selle
Eesti osakond ning valiti eestseisus,
siis kuulus sinna ka Arthur Girard de
Soucanton. Eelpool esitatud õnnetusi
arvestades polnud see ka eriline ime.
A. Girardi juhitavad asutused – Tallinna
börsikomitee ja Tallinna linnavalitsus –
on kogu aeg olnud ka Seltsi suurtoetajate

Fotol Arthur Girard de Soucanton ja tema abikaasa Marie Luise (sünd Berg) (KMF 2:34, KMF 2:35)
hulgas. Kahe Soucantonidele kuuluva
mereäärse poolmõisa – Blücheri
(Lontova) ja Wrangelsholmi (Prangli)
– maa-alale rajati nende finantseerimisel
vetelpäästejaamad. Lisaks A. Girardile
kuulus Merehädaliste Abistamise Seltsi
Eestimaa osakonna tegevliikmete hulka
ka tema poeg Étienne, kes 1895. aastal
ka Seltsi abi-presidendiks valiti.
Port-Kunda jaam
Port-Kunda vetelpäästejaam asutati
10. juulil 1875. aastal (vkj). Jaama
varustusse kuulus 10-aeruline Hamiltoni
süsteemi 30 jala pikkune metallpaat,
mis osteti Prantsusmaalt 3977 rubla
eest koos kohaletoimetamisega. Paat
näidanud seltsi eestseisuse hinnangul
tormise ilmaga häid meresõiduomadusi.
1877. aastal muretseti Kundasse endise
paadi asemel Bajarski tüüpi metallpaat.
Kuuri paadi ja varustuse hoidmiseks
lasi oma kulul ehitada Kunda mõisahärra
John Girard de Soucanton. Kuur paiknes

sadamasilla maapoolses otsas. 1876.
aasta kevadel ehitati kuuri juurde 9 jala
kõrgune munakivisillutisega kaldtee
paadi veeskamiseks. Nagu nähtub seltsi
aruandest, kulus selleks 276 rubla, 77
kopikat. Kuuril oli valge taustaga tähis
punase ristiga, mille taha olid paigutatud
kaks diagonaalselt asetatud ankrut.
Siiski tegeldi Kundas merehädaliste
päästmisega siiski varemgi. Nii said
hilisemad Kunda jaama ülevaataja
Wilhelm Walther ja päästepaadi
sõudja Jaan Kaurla oma esimesed
autasud merehädaliste päästmise eest
kätte juba enna jaama asutamist. 21.
detsembril 1874. aastal omistas keiser
Aleksander II siseministri ettepanekul
Wilhelm Waltherile ja Kunda mõisa
talupoegadele Jaan Kaurlale, Ants
Kaukile ja Jakob Jakobsonile Vladimiri
lindiga rinnalkantavad hõbemedalid,
pealdisega “hukkujate päästmise eest”.
Venemaa ministrite Komitee vastavas

määruses toodi autasude omistamise
põhjuseks: “ligimesearmastusest kantud
kangelastegude sooritamise eest.”
Kunda päästejaam tõestas oma
vajalikkust juba õige varsti. Ööl vastu
20. septembrit 1876. aastal rebis NNW
tuul ankrust Kunda sadama reidil
seisva inglise briki “Hallyards”, mis
triivis madalikule, kus vigastas põhja.
W. Waltheri juhitud Kunda jaama
päästepaat jõudis pärast pikka ja ohtlikku
teekonda briki pardani ning päästis
selle 8-liikmelise meeskonna ja Kunda
Tollitõkke järelvaataja ning toimetas
nad kaldale. Tänutäheks päästmise eest
sai W. Walther kiituskirja ning paadi
meeskond sai rahalise preemia.
W. Waltherit ja J. Kaurlat on
koos teiste Kunda vetelpäästjatega
autasustatud ka 1880. aastal: …
Auutunnistusi saiwad Kunda jaama
ülewaataja Wilhelm Walter ja tema
abiline Jakob Kaldak ja kippar Jüri

Grand, abi eest hukka läinud laewade
“Anna”, “Hertha”, “Thalus” ja “Ida”
meeste peastmise juures, 7 Heinakuu
pääwal ja öösel 9 ja 10 Wiinakuu
pääwa wahel 1880. Rahapalkasi
saiwad sellesama jaama sõudjad
Aleksander Urgo, Jaan Kaurla, Madis
Wasli, M. Lepp, Juhan Bachblum ja
Jaan Kaskmann… Seltsi iseäralist
tänu on weel saanud: …Kunda jaama
ülewaataja Walter...
1890. aasta 23. oktoobri Postimees
kirjutas Port-Kunda abijaamast: PortKunda ligi on wiimsete tormide läbi üks
Inglise laew hukka läinud, mille juures
5 madrust uppunud, teised pääsnud
maale. Säälse merehädaliste abijaama
paat on neil päiwil üleüldse 38 inimest
merehädast päästnud.
Uno Trumm
Fotot päästejaamast vt Meie Kodu 2010 aasta
märtsi-aprillikuu lehenumbri esikaanelt. MK

Väike lava ja suur festival Kundas
Juba neljandat korda toimub Kundas
üleriigiline
algkoolilaste
näitetruppide
alternatiivfestival Väike Lava.
Festival on saanud nime just lava väikestest
mõõtudest ja idee algataja ning projektijuht on
Kunda ühisgümnaasiumi õpetaja Maarika Koks.
Kolm eelnevat aastat on tõestanud, et
sündmus on vajalik ja huvipakkuv ning
seetõttu jätkatakse traditsiooni rõõmuga. Sellel
aastal osaleb näitetruppe festivalil 16: LääneVirumaalt, Harjumaalt, Hiiumaalt, Jõgevamaalt,
Järvamaalt, Tartust ja Võrumaalt. Etendamisele
tulevad väga huvitavad lühinäidendid: nii
klassikalised muinasjutud, kui ka õpilaste endi
mõttekogumikest valminud lood.
Lavastusi hindab viieliikmeline žürii,
koosseisus: Taavi Tõnisson – Eesti Nuku- ja
Noorsooteatri näitleja, Natalie Neigla – lavastaja,
Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskuse kultuurispetsalist/
korraldusjuht, Luule Varinurm – Aseri Keskkooli
näiteringi “Kirdekad” juhendaja, Elle Türkel
– tantsu- ja liikumisõpetaja Kundast ja Annika
Tamme – Rakvere Linnanoorte Näitetrupi
näitleja.

Festivali eesmärgiks on kokku tuua
teatritegemisest huvitatud noored ja nende
juhendajad, et innustada ja anda väljundivõimalusi
noortele talentidele laval.
Lisaks kahel päeval toimuvatele etendustele
on kavas osalejatele lõbus viktoriin-võistlusmäng
Sõnasõda, diskoõhtu ja teise festivalipäeva
hommikul rongkäik läbi linna.
Juhendajatele toimub koos žüriiliikmete ja
korraldajatega esimese päeva õhtul jututuba, kus
antakse tagasisidet, häid nõuandeid ja vahetatakse
muljeid etenduste kohta.
Etendused toimuvad Kunda ühisgümnaasiumi
aulas ja on pealtvaatajatele tasuta. Täpse ajakava
leiab www.kundalinnaklubi.ee.
Festivali korraldamist toetab Kultuurkapital,
Kultuurkapitali
Lääne-Viru
ekspertgrupp,
Harrastusteatrite
Liit,
Hasartmängumaksu
Nõukogu ja Kunda linn.
Korraldaja: Kunda linna klubi.

Foto Väikese Lava festivalist 2009. aastal (laval festivali projektijuht Maarika Koks). MK

Maiu Küngas,
Kunda linna klubi juhataja
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LUGEDA ON MÕNUS
Uued raamatud raamatukogus
Toomas Kukk “101 Eesti lille” (Varrak 2010,
221 lk). Keskmine Eesti talupoeg tegi mõne
sajandi eest vahet ligi sajal taimel. Ta puutus
nendega kokku igapäevaselt: puud ja -põõsad,
põllutaimed ja umbrohud, marjad ja ravimtaimed.
Võibolla ei teadnud ta neid kõiki nimetada, aga
taimed olid nägupidi tuttavad. Kui palju tunneb
nüüdisaegne inimene taimi ja miks peaksime neid
üldse enam tundma? Meie igapäevane elu ei sõltu
enam taimetundmisest, vajalikud taimsed saadused
saame kätte sildiga varustatult oma lähemast
suurpoest.
Ometigi on üks oluline ja igihaljas taimede
kasutusala, noortest vanadeni – lilled. Neid
kingime alati oma armastatule, lähikondlastele
ja hõimlastele, kaunistame nendega oma
ümbrust. Mis võiks olla Eesti inimesele veelgi
hingelähedasem, kui kinkida ja samas ka tunda just
kodumaa looduse lilli. 101 tavalisemat ja kaunimat
lille võikski olla just selline hulk taimi, mida igaüks
meist suudab selgeks õppida.
Indrek Hargla “Apteeker Melchior ja
Oleviste mõistatus. Kriminaalromaan vanast
Tallinnast” (Varrak 2010, 311 lk). Esimese
eesti gooti kriminaalromaani tegevus toimub
Tallinnas anno domini 1409. Selle sündmustik
on ajendatud vanadest Läänemere legendidest ja
Tallinna ajaloost ning romaani tegelaste hulgas
on karmid ordumehed ja vagad dominiiklased,
tõsised raehärrad ja vooruslikud linnadaamid,
lõbusad mustpead ja üllad rändmuusikud. Teiste
tegelaste seas aga troonib taibukas apteeker
Melchior Wakenstede, kes peab oma kohuseks
lisaks linnarahvale arstimite müümise kõrval
ka mõrtsukate otsimist. Nii nagu kõigil teistelgi
tegelastel on ka Melchioril oma saladus,
aastasadade taha ulatuv suguvõsa needus.
Nele Siplane “Egiptimaa. Eestlanna elu loori
varjus” (Eesti Ajalehed 2010, 176 lk). Teekond
püramiidide maale on olnud teekond unistuste,
aga ka iseenda juurde. See tee sai alguse, kui
inglise filoloogia viimase kursuse tudengina
reisibüroos töötades Egiptusesse jõudsin, aga see
võis ka alata juba lapsepõlveunistustes igavesest
suvest, Tutanhamoni kuldehetest ja kummalistest
rahvariietest. Eluteekond siinpool maakera
on kestnud viis aastat, õlg õla kõrval abikaasa
Mohamediga, egiptlasega, moslemiga, saatjateks
meie lapsed Nadiin ja Omar. Eestlasena egiptlaste
seas, moslemina moslemite hulgas kutsun nüüd
teidki selle tegeliku elu loori taha piiluma, kuhu
ise kunagi nii väga kiigata tahtsin, et kummutada
eelarvamused ja avardada maailma veelgi.
Maaja Kallast “Käitumise käsiraamat.
Kombed ja kommentaarid” (TEA Kirjastus
2010, 223 lk). Käitumise käsiraamatus» tutvustab
meie kõige tuntum kombeõpetaja Maaja Kallast
otsekoheselt, selgelt ja värvikalt hea kasvatuse
ja kommete aluseid. Praktiliste nõuannete ja
juhtnööride kõrval pakub autor lugemis- ja
mõtlemisainet üldinimlikest väärtustest ning
igaühe kohusest neid tõekspidamisi oma lastele ja
lastelastele edasi anda. Meie elu olulisi valdkondi
käsitletakse raamatu viies peatükis: Head kombed
igapäevaelus; Viisakus töösuhetes; Peol, külas
ja tähtpäeval; Rõivastumisetikett. Kõik algab
lastetoast “Käitumise käsiraamat” ei suuda küll
asendada inimese enda pingutusi, hoolivust, austust
ja armastust, mis on heades kommetes olulised,
kuid on suurepäraseks kaaslaseks ning teejuhiks.
Kerttu Soans “Käolehm ja tibu” (TEA
Kirjastus 2010, 40 lk). Piia ja tema sõbranna
lepatriinu Anni peavad aiapidu. Aias kohtuvad nad
päikese ja vihmaga, Rooma paavsti ja Rohelise
nõiaga. Loodus nende ümber elab ja muutub iga
hetkega ning Piia püüab tal sabast kinni saada.
Väike Piia on lugejale tuttav paar aastat tagasi
ilmunud sama sarja raamatust “Tere, Nööp!”.
Kui eelmises raamatus uuris Piia ilma ja inimesi
oma kodus, nelja seina vahel, siis nüüd on tema
mängumaa palju laiem. Piia teeb tutvust asjade,
nähtuste ja olenditega keset lõputut õue.
Esta Aksli “Lendas väike lepatriinu”
(Tänapäev 2010, 247 lk). Kolme lapseohtu noore
inimese hoolde jäävad talu ja loomad, kui nende
vanemad 1941. aastal küüditatakse. Vanima tütre
päevik viib lugeja koos ootamatult perenaiseks
saanud neiu hirmude, raskuste ja kogemuste
puudumisega läbi nende ränkade aastate, kus
eluspüsimine ja pere toitmine oli samasugune
kangelastegu kui relv käes vaenlase vastu
võitlemine. Aga vastu tuleb pidada ja hakkama
tuleb saada, sest olid ju ema viimased sõnadki 19aastasele Elsie’le: “Nüüd tuleb sul minna, elada,
teha seda, mida mina eluaeg olen teinud küsimata,
miks seda kõike inimesele vaja on.”
Vt edasi lk 17

OLED SA IKKA PÄRIS KINDEL,
ET SA EI OLE KEDAGI UNUSTANUD?
VEENDU, ET KÕIK
SINU PERELIIKMED*
ON SINUGA!
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Teata hüljatud loomast ELSi infotelefonile
52 67 117 või kohalikule omavalitsusele!
Eesti Loomakaitse Seltsi annetustelefonid:
900 7225 (25 EEK), 900 7200 (100 EEK)

* Pereliige – koer, kass või mõni muu lemmikloom on täpselt
samasugune pereliige nagu laps, lapsevanem, vanavanem jt.
Teavituskampaania
“Veendu, et su pereliige on sinuga”
Sügis on käes ning enamus juur- ja köögivilju on
peenardelt korjatud ning puuviljasaak keldritesse
paigutatud. On aeg külmale vastu minna, suvilas asjad kokku pakkida ning oma talvekorteritesse tagasi
pöörduda.
“Oled sa ikka päris kindel, et sa ei ole kedagi unustanud? Veendu, et kõik sinu pereliikmed on sinuga!”.
Just selline sõnum on Eesti Loomakaitse Seltsi sügiskampaania plakatil.
Kampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles oma
lemmikloomi (ehk pereliikmeid) suvilatest endaga
kaasa võtma, mitte aga neid suvilapiirkondadesse hulkuma jätma ega ka autodest välja viskama.
Loomade suvilate piirkondadesse maha jätmine
on muutunud väga tavaliseks ja tuleb kurbusega
tõdeda, et kogunenud andmete põhjal on sellest välja
kujunenud lausa traditsioon. See toob kaasa mitmeid
probleeme nii kohalikele omavalitsustele kui inimestele, kuid kõige raskem on see loomulikult maha

jäetud loomade jaoks. Kodutud loomad võitlevad oma
elu eest, otsides toitu ja varjualust kaitseks külmade ilmade eest. Uueks elukohaks sobib kasvõi vana diivan
või autoromu.
Loomad võivad auto ette joostes põhjustada olukordi, mis panevad ohtu nii looma enda kui ka autosõitjate elu. Samuti võib näljane loom rünnata metsloomi,
neile haavu või surmavaid vigastusi põhjustada.
Lisaks võivad loomade paljunemisel tekkida kodutute
kasside kolooniad ja poolmetsikute koerte karjad.
Kolooniate tekkimine tähendab seda, et kasse või
koeri koguneb palju ühte piirkonda. Need tekivad
seetõttu, et inimesed käivad loomi toitmas, ja sinna,
kus neid toidetakse, nad enamasti ka jäävad. Kolooniate tekkimine on probleemiks omavalitsustele nende
ebapiisavate ressursside tõttu. Lahenduseks ei ole
loomade toitmise keelamine, vaid see, et inimesed ei
hülga oma loomi.
Autodest välja visatud lemmikloomad võivad sattuda avariidesse, saada surma või raskelt vigastada.
Heal juhul satuvad mahajäetud ja vigastatud loomad
ajutiselt maantee ääres elavatesse peredesse või juba

pungil täis varjupaikadesse, kus neil on võimalus tervenemisele ja uuele kodule loota. Paraku aga kõigil
hüljatutel loomadel ei vea ning paljud loomad lõpetavad oma viimsed elupäevad ja -tunnid kraavis, maantee ääres lebades või puu külge seotuna nälga surres.
Loomaomanik vastutab oma lemmiklooma eest
nagu teistegi pereliikmete eest. Ei ole ju aktsepteeritav, et laps jäetakse suvilasse maha ning samamoodi
ei tohi seda teha ka loomaga. Loom on nagu laps, kes
vajab lisaks söögile, joogile ja elukohale ka hoolitsust
ja armastust.
Kui loom käib toast väljas ja on vaktsineerimata,
ohustavad teda haigused. Vaatamata sellele, et isased
ja steriliseeritud emased loomad poegi ei too, ei tohiks neid omapäi õue lasta. See võib olla ohtlik nii
loomale endale, teisele loomadele kui inimestele.
Loomaomanikul on kohustus vastutada oma looma
heaolu ning looma tegude eest.
Eesti Loomakaitse Selts paneb loomaomanikele
südamele, et nad võtaksid oma lemmikud endaga
kaasa ning ei jätaks neid hüljatuna või õues omapäi
ringi liikuvatena saatuse hoolde.

MEIE KODU

september-oktoober 2010

17

Lugemissoovitus

LUGEDA ON MÕNUS

Lugemisaasta raames päris MK toimetaja Kunda linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetelt eredaimate lugemiselamuste kohta kaks küsimust: * Kas mäletate oma lapsepõlve
lemmikraamatut ning seda, miks sellest raamatust lemmik
kujunes? * Mida Te viimati lugesite v milline oli viimane
eredaim lugemiselamus?

Algus lk 16.
Aidi Vallik “Mina, kana, lehm ja kratt.
Luuletusi lastele” (Lugu-Loo 2010, 83 lk). Mina,
kana, lehm ja kratt? sisaldab 55 luuleteksti, mis
on jaotatud teemade järgi nelja tsüklisse: Putukas
kõrvas; Kui kana läheb üle tee; Purakas murakas;
Pikad pühad. Humoorikad ja mängulised luuletused
arendavad lapse keeletaju ja maailmapilti, sobivad
nii iseseisvaks kui ettelugemiseks, pakkudes
kaasaelamisrõõmu nii lapsele kui lapsevanemale.
Sigrid
Suu-Peica
“Minu
Horvaatia.
Varjupaik kotkasaarel” (Petrone Print 2010, 256
lk). Kaante vahel on lood minu väga omapärasest
eluperioodist Horvaatias, mis algas talvise
erakupõlvega väheasustatud saarel, kus olin mitu
kuud ainus vabatahtlik, kaaslasteks eesel, lambad
ja kaeluskotkad. Minu Horvaatiasse kuuluvad
veel: keeruka loomuga bioloogiatudeng, häbelik
postiljon Robi, identiteedikriisis vabatahtlikud,
abitu lumivalge lambatall, lehmasoolikaid
järavad kaeluskotkad, skorpionid vannitoas,
eriskummalised taevased matused, aga ka
horvaatidelt kuuldud lood helgest Jugoslaavia
ajast ning õõvastavatest sõjaõudustest, ja mu enda
lood merehädas loksumisest, illegaalipõlvest,
hullumeelsest karnevalist, oliivide korjamisest ning
gaasilõhnalistest seentest.
Kui mu pooleaastane vabatahtlikuaeg läbi sai,
hakkasid toimuma kummalised lood, mis mul
saarelt ära ei lasknud minna … (Sigrid Suu-Peica)
Anna Gavalda “Näpatud tunnid” (prantsuse
keelest tõlkinud Pille Kruus, Pegasus 2010, 131 lk).
Tundsime kõik neljakesi, et see, mida me kogeme,
on justkui kingitus. Ajapikendus, vahepala, napid
halastushetked. Teistelt näpatud tunnid … Kui
kaua leiame veel jõudu kiskuda end aeg-ajalt lahti
igapäevaelust, et tõmbuda meie oma maailma? Mitu
luba elu meile selleks veel annab? Mitu pikka nina
meil õnnestub elule veel teha? Mitu hetke kokku
kraapida? Millal me ükskord üksteist kaotame
ja kuidas sidemed meie vahel lõdvenevad? Mitu
aastat on veel jäänud, enne kui me vanaks jääme?
Kerge, südamlik ja naljakas “Näpatud tunnid” on
Anna Gavalda viies raamat.
Mihkel Ulman “Ahvatlus” (Elmatar 2010, 174
lk). Kui Andres Västrik viimati kalal käis, tõmbas
ta välja suure havi, kaheksakilose, roostes landid
rippusid armilise lõua küljes … Kuid seekord
tõmmati vanapoiss ise välja ja landi otsas siputas
seega 90 kilo pohmellis testosterooni. Palju ei
puudunud, et ta oleks trofeeks tehtud ja teistele
hoiatuseks sabapidi üles riputatud. Koos dzhiif
Reinu-, äpardunud gängiliikme Kalle- ja kümnete
teiste jipi-aiee-dega.
Leida Tigane “Orav pikkhamba söökla” (TEA
Kirjastus 2010, 32 lk). Raamat sarjast Lapse
oma raamatukogu. Orav Pikkhammas, kellel on
suured pähklitagavarad, otsustab avada söökla.
Kuna uues söögikohas ainult pähkleid pakutakse,
tekitab see rebases, hundis, jäneses ja metsavahi
Krantsis pahameelt. Kes külalistest oravale aga
lausa ohtlikuks muutuvad, seda loed põnevast
muinasjuturaamatust “Orav Pikkhamba söökl”.
Marje Ernits “Risumäe” (Tormikiri 2010, 175
lk). Apo Hõrak tunneb, et ta ei ole enam kellelegi
vajalik mees, naine ja tütar läksid ära Soome
uuele ringile, ka kodu on maha müüdud, kuid
mees tahaks veel elada ja tööd teha. Ta elatub
juhutöödest ja taara korjamisest. Ühel päeval läheb
mees vallavalitsusse järjekordselt tööd otsima ja
oma häda kurtma. Temast saab Risumäe baraki
peremees ning Apo sõna on seaduseks teiste ajutist
varjupaika otsivate meeste seas, kes pages kurja
naise eest, kes vajas külma talve eest lihtsalt varju.
Apo tuleb vallas välja ideega ehitada Risumäele
päevakeskus elu hammasrataste vahele jäänud
inimestele. Möödub mõni aeg enne kui projekt
saab vajalikud kinnitused ning eurorahad liikuma,
sel ajal aga juhtub Risumäel nii mõndagi...
Sulev Oll “Vana sõna vallatused” (TEA
Kirjastus 2010, 37 lk). Et vanasõnad laste suus edasi
kestaksid, on Sulev Oll neid oma uues raamatus
“Vana sõna vallatused” luuletusteks kirjutanud.
Mõnikord tundub autor tõdetõsine, teinekord aga
käib vanasõnadega üsnagi vallatult ümber.
Dagmar Lamp “Ööd kollases autos” (Varrak
2010, 135 lk). Raamat viib lugeja seiklema koos
Liisega – naistaksojuhiga, kelle elu ilmestab tema
kirev klientidegalerii. Neist igaüks jätab temasse
suurema või väiksema jälje ning oma eluga sõlmes
ja mehe kaotust leinav naine õpib taas elama ja
armastama. “Ööd kollases autos” on ilmunud
osaliselt järjejutuna ajakirjas Naised.

Uued raamatud raamatukogus

Jelena Fjodorova (Kunda linnavolikogu liige): Esimene raamat, mis meelde tuleb, on Jack Londoni
“Martin Eden”, millest meenub kaks õpitud asja: esiteks see, et kui kõvasti tööd teha, siis võib palju saavutada, ning et armastuse nimel on võimalik end ka
muuta …
Armastan meeletult maailmakirjanduse klassikat:
Kafka “Metamorfoos”; Nietzsche “Nõnda kõneles
Zarathustra. Raamat kõigile ja ei kellelegi”; Hesse
“Klaaspärlimäng”; Dostojevski “Idioot”; Feuchtwangeri “Juudi sõda”; Pasternaki “Doktor Živago” jne.
Neid raamatuid lugedes saan alati väga suure elamuse.
Ilukirjandusliku stiili etaloniks pean aga Nabokovit.
Soovitan kindlasti lugeda tema “Kutset tapalavale”.

KIRG. TOIT
Margit Hakomaa: “Ma armastan kirglikult toitu.
Selles lauses on koos kõik võimsamad mind
liikuma panevad jõud. Kui ma juba midagi
armastan, siis kirglikult. Ilma kireta ei ole
mul väge alustada ühtki suuremat ettevõtmist.
Maitsete ja lõhnade maailm on alati olnud minu
rõõmuallikas ning pelgupaik. Tassike teed ja
kallima naeratus on võimsaimad relvad sügis-,
talve- ja kevadväsimuse, näriva maailmavalu
ning hiiliva tativiiruse vastu …
... Elu on ilus ja valus. Mõni päev on kohe
eriti kole. Ainus, mis taastab sellistel päevadel
mu elujulguse ja eneseusu, on kallite inimeste
lähedus ning südamega tehtud toit. Aga on
ka teistsuguseid päevi, kui koos lähedastega
nauditud dekadentlikult külluslik söömaaeg on
minu viis tänada maailma võimaluse eest elus
olla ja elu maitsta” (lk 9) …
Vt lähemalt Margit Hakomaa, Laura
Kallasvee ja Ester Kannelmäe raamatust “Kirg.
Toit” (Pilgrim 2008, 278 lk). EP

NAUDIME SÜGIST!

“Kuldne õun” - foto on tehtud Karepa muulil ja pildil on peale kuldreneti
veel ka vana piirivalve torn. Foto autor Heldur Lahne

Tähelepanu, käsitööhuvilised!
Kunda Eakate Päevakeskuses, Mäe tänav 11, alustab
tegevust käsitöötuba. Eesmärgiks on tutvustada uusi
käsitöövõtteid, tehnikaid ja materjale, anda uusi teadmisi
ja nende rakendusoskusi läbi praktilise tegevuse. Tegeleme viltimise, siidimaalimise, lapitöö ja muu põnevaga.
Veedame koos mõnusalt aega ja peletame loomingu abil
sügisnukrust. Kursuse lõpetame pidulikult näitusega.
Oodatud on kõik õpihimulised, sõltumata varasematest
käsitööalastest kogemustest.
Kohtume esimest korda neljapäeval, 4. novembril 2010
kell 15.00. Edaspidiseks kokkusaamise päevaks jääb kolmapäev.
MTÜ Kunda Elulõng käsitöötuba finantseeritakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA)
kaudu Leader-meetmest eraldatava projektitoetuse raames.
Tegemist on kohaliku tegevusgrupi - mittetulundusühingu
Partnerid - osalusel jaotatava toetusega.
Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991.aastal ning on läbinud
juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+. Eestis
alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega kolm aastat tagasi. Maaelu arengukava 2007?2013
Leader-meetme kaudu on riik otsustanud jagada 10%
arengukava eelarvest. See on 1,34 miljardit krooni, mis
teeb keskmiselt aastas üle 200 miljoni krooni kohalike
tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi. Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, sh mittetulundusühingu Partnerid tegevuspiirkond on Kunda linn,
Viru-Nigula vald, Sõmeru vald, Vinni vald, Rakvere vald
ja Haljala vald.
Ruth Kaljund

Lühitutvustused
www.raamatukoi.ee/

Raamatukoist:

http://
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Rahvusvaheline uuring: noored tähtsustavad
välimust rohkem kui kaitset soovimatu raseduse eest
26. septembril tähistati rahvusvahelist
rasestusmivastaste
vahendite
päeva.
Seoses sellega läbiviidud rahvusvahelise
uuringu “Rasestusmisvastased vahendid:
kes nende kasutamise eest vastutab?”
tulemustest selgub, et 44% noortest
peab võimaliku seksini viiva kohtingu
jaoks valmistumisel oma hügieeni
(pesemine, vahatamine, lõhnastamine
jms) tähtsamaks kui rasestumisvastaste
vahendite muretsemist.
Värsked uuringutulemused toovad
välja lõhe, kuidas noored väidavad end
mõistvat, et nad peavad rasestumisvastaste
vahendite eest vastutama ja kuidas nad
tegelikult iga päev käituvad. Samuti
valitseb rasestumisvastaste vahendite
võimaluste ümber endiselt segadus
– kõikide uurimusse kaasatud riikide
noortest usub peaaegu kolmandik endiselt,
et enne seemnepurset peenise tupest välja
tõmbamine (katkestatud suguühe) aitab
tõhusalt rasedust vältida.
Soovimatute raseduste arv on üle kogu
maailma ja eriti noorte seas suur probleem.
Ühe aasta 205 miljonist rasedusest on
maailmas umbes kolmandik planeerimata.
Lisaks viitab statistika sellele, et kõige
rohkem on suguhaigustesse nakatunuid

15–24-aastaste noorte seas. “Ka Eestis
on kõige enam klamüüdiasse nakatunuid
just 20-24 aastaste noorte hulgas,”
kommenteeris Eesti Seksuaaltervise Liidu
juhatuse liige Made Laanpere.
Peaaegu pool seksuaalselt aktiivsetest
uuringus
osalenud
noortest
on
olnud
kaitsmata
seksuaalvahekorras
– võrreldes 2009. aasta rahvusvahelise
rasestumisvastaste
vahendite
päeva
uurimuse tulemustega on tõus märgatav.
Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatuse
liikme Made Laanpere sõnul näitavad
Eestis läbiviidud uuringud õnneks
vastupidist - noored kasutavad esimeses
seksuaalvahekorras rasestumisvastaseid
meetodeid järjest enam.
Kõige
tavalisem
rahvusvahelises
uurimuses
välja
toodud
põhjus
rasestumisvastaste vahendite kasutamata
jätmise kohta oli see, et neid polnud
parajasti käepärast. Siiski erinesid
peapõhjused eri piirkondade lõikes:
- Tai Kuningriigis ütles enam kui
kolmandik noortest, kes tunnistasid, et
nad olid kaitsmata vahekorras olnud, et
peapõhjus rasestumisvastaste vahendite
mitte kasutamiseks oli asjaolu, et “see ei
ole lahe”.

- Suurbritannias ja Norras, kus
rasestumisvastased vahendid on vabalt
kättesaadavad, ütles viiendik kaitsmata
vahekorras olnud noortest, et nad olid
“purjus ja unustasid”.
- Lõuna-Ameerikas leidis 60% naistest
ja 55% meestest, et neil oli „keeruline“
oma
partneriga
rasestumisvastastest
vahenditest rääkida.
Uurimus hõlmas 25 Aasia, Euroopa
ning Lõuna- ja Põhja-Ameerika riiki ja
üle 5000 noore vanuses 15 kuni 24 aastat.
Uurimus viidi läbi 2010. aasta aprillis ja
mais.
Rahvusvaheline
rasestusmivastaste
vahendite
päev
julgustab
noori
vastutama ise soovimatu raseduse ja
suguhaiguse vältimise eest. Päeva moto
on „Sinu elu, sinu vastutus – räägime
rasestumisvastastest vahenditest“. Igaaastase ülemaailmse kampaania keskmeks
on nägemus maailmast, kus ükski rasedus
ei ole soovimatu.
Lisainfo
rahvusvahelise
rasestumisvastaste
vahendite
päeva
koduleheküljelt:
http://www.yourlife.com/en/home/index.php
Allikas Eesti seksuaaltervise liit

Kevadiste kulupõlengute vältimiseks niida maavaldus sügisel
Hoidmaks ära kulupõlengutega
kaasnevat varalist ja keskkonnakahju,
tuleb maavalduste korrastamist alustada
sügisel, kuni on võimalik viimast korda
niita õuealad ja suuremad heinamaad.
Septembri
alguses
jõustunud
tuleohutuse seaduse järgi on kuluheina
põletamine keelatud aastaringselt.

Vältimaks kulupõlengutest tekkivat
keskkonnakahju ning ohtu inimeste
elule ja varale, kutsub Ida-Eesti
Päästekeskus maaomanikke korrastama
oma maavaldused juba sügisel. „Kes
sügisel on oma valduste niitmisega
hoolas, sel kevadel maja ümbrus
korras ning elu turvalisem,“ ütles

päästekeskuse järelevalveteenistuse juht
Rivo Neuhaus.
Käesoleval aastal on Virumaal aset
leidnud 438 metsa- ja maastikutulekahju,
millest 87% Ida-Virumaal.
Liina Järvi
Ida-Eesti Päästekeskus
avalike suhete büroo juhtivspetsialist

Kunda Linnavalitsus alustas septembris ametnike,
volikogu liikmete ja asutuste juhtide koolitustega

17.-18. septembril 2010 toimus Eisma
Külalistemajas esimene koolitus teemal
“Meeskonnatöö ja pingete maandamine
ning organisatsioonikäitumine”. Koolituse eesmärgiks oli arendada meeskonnatöö oskusi, kus iga osaleja mõtestas
enda jaoks lahti oma koha meeskonnas,
oma rolli avaliku teenistujana ja volikogu
liikmena. Meeskondliku mõtteviisi arendamine ja rakendamine annab eeliseid
töötajate motiveerimisel töötama tulemustele orienteeritud meeskonnas.
Koolituse esimesel päeval analüüsiti
omavahelise koostöö toimimist ja probleeme organisatsiooni sees, eriti koostööd
info edastamisel. Viidi läbi erinevaid
praktilisi töid, räägiti meeskonna töö
olulisusest, peamistest põhimõtetest
ja probleemidest. Konkreetsemalt oli
koolituspäev pühendatud isiklike oskuste suurendamiseks ja parandamiseks
meeskonnatöös.
Teisel koolituspäeval käsitleti organistasioonikultuuri mõjutavaid tegureid

koos rohkete näidetega. Eesmärgiks oli
välja kujundada põhiväärtused, et kõik
organisatsiooni liikmed end hästi tunneksid ja motiveeritult töötaksid. Organisatsioonikäitumist analüüsiti erinevate
grupitööde, -arutelude ja juhtumianalüüside abil.
Koolitusel osales kokku 25 inimest
nii volikogust, linnavalitsusest kui allasutustest. Kokkuvõtva tagasisidena jäädi
koolitusega väga rahule.
15.-16. oktoobril on kavas teine koolitus teemal “Volikogu töö korraldamine ja
eelarve”.
Koolitus on ennekõike suunatud just
volikogu liikmetele, kuna suur osa volikogu liikmetest osaleb linnavolikogu
töös esmakordselt. Koolituse eesmärgiks
on õpetada volikogule, kuidas on kõige
otstarbekam oma tööd korraldada, millistest seaduse sätetest lähtuda ja kuidas
tulemuslikumalt teha koostööd linnavalitsusega, kuidas koostada tasakaalus
eelarvet ja keda on vaja selleks kaasata.

Ehitusnõuniku konkurss pikeneb

Kunda linnavalitsus võtab konkursi korras tööle ehitusnõuniku,
kelle tööülesannete hulka kuuluvad planeerimis- ja ehitusalaste
tegevuste koordineerimine ja järelevalve, ehitus-hangete korraldamine, ehitusalaste projektide ettevalmistamine ja osalemine
nende täideviimisel, elamumajanduse küsimused.
Nõuded kandidaadile: • keskeri- või kõrgharidus; • ehitusvaldkonna tundmine; • arvutikasutamise oskus; • kohusetundlikkus,
täpsus ja korrektsus.
Pakume: • huvitavat ja mitmekülgset tööd; • erialast täiendkoolitust; • meeldivat töökeskkonda.
Lisainformatsioon: Avaldus koos CV-ga ja haridust tõendavate
dokumentide koopiatega ning palgasoov esitada 29. oktoobriks
2010. a Kunda linnavalitsusse aadressil Kasemäe tn 19, 44107
KUNDA. Info telefonil 32 55 961 ja 50 23 253.
E-post: linnavalitsus@kunda.ee

Koolituse läbinud saavad koos praktiliste
näidetega ülevaate volikogu töö paremaks korraldamiseks, lisandub oskusi ja
teadmisi tööks õigusaktidega. Volikogu
töö asjakohane korraldamine ja kogemuste jagamine nii uutele kui vanadele
volikogu liikmetele on olulised teadmised
ühtsete arusaamade väljakujundamisel ja
meeskonnas töötamisel. Koolitus toimub
linnavolikogu saalis.
17. novembril toimub ühepäevane
koolitus “Ametniku eetika”. Koolituse
eesmärgiks on teadvustada ametnikueetikat kui ühte professioonieetka liiki. Hea
linnavalitsemise üheks tunnuseks on ausad
ja usaldusväärsed avalikud teenistujad.
Ametniku eetikareeglite tundmine aitab
säilitada ametnike mainet ja väärikust ning
soosib käitumist, mis vastab ühiskondlikele ootustele. Et osata vältida olukordi,
kus ametiisiku erahuvid võivad hakata
mõjutama tema ametikohustuste täitmist
ja sellega kaasnevat vastutust on üks
olulisematest teemadest koolitusel.
Koolitused viib läbi Sisekaitseakadeemia Avaliku teenistuse arendus- ja
koolituskeskus. Kolm koolitusmoodulit
on planeeritud veel ka aastasse 2011, siis
käsitletakse teemasid – protokoll ja etikett,
korrektne ametikeel ning dokumendihaldus.
Koolitusprojekti rahastavad Euroopa
Sotsiaalfond (meede “Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine”) ja Kunda Linnavalitsus.
Riina Sooäär, projektijuht

Spordikeskuse juhataja konkurss pikeneb
Kunda linnavalitsus võtab tööle Kunda spordikeskuse juhataja,
kelle tööülesannete hulka kuulub: spordikeskuse töö juhtimine,
linna sporditegevuse koordineerimine, ettepanekute tegemine linnavolikogule ja -valitsusele, koostöö kultuuri- ja hariduskomisjoniga ning kultuuri- ja haridusasutustega, eelarve planeerimine ja
rahaliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine.
Nõuded kandidaadile: • spordivaldkonna tundmine;
• juhtimiskogemus; • arvuti kasutamise oskus; • koostöövõime ja
kohusetundlikkus; • kõrge vastutus- ja organiseerimisvõime;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlemistasandil.
Avaldus koos CV-ga ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega ning palgasoov esitada Kunda linnavalitsusse aadressil
Kasemäe tn 19, 44107 KUNDA.
Kandideerimistähtaeg: 27. oktoober 2010. a
Täiendav info telefonidel: 32 55 961 ja 50 23 253 või e-posti
aadressil: linnavalitsus@kunda.ee
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Tammiseid
tervitusi,
hõbedaseid
õnnitlusi, kuldseid käepigistusi meie heale
juubilarile ELLI VALLBAUMILE
80.sünnipäeval! Soovime head tervist,
õnne ja kõike head järgnevateks
aastateks!
EELK Kunda kogudus
ja õpetaja Heinar Roosimägi

Kultuurikalender
22.-23. oktoober ühisgümnaasiumi saalis IV üleriigiline kooliteatrite
alternatiivfestival Väike Lava 2010.
Festivali avamine 22. oktoobril kell 13.00. Tulge vaatama etendusi
ja kaasa elama festivalist osavõtjate rongkäigule 23. oktoobril
algusega kell 10.00 (rongkäigu algus Pargi tn 2 maja eest ja rongkäik
liigub Pargi, Pioneeri, Koidu, Kalda, Kasemäe tänaval ning lõpp on
Ühisgümnaasiumi ees.)
23. oktoobril kell 13.00 Eakate päevakeskuses Videviku klubi hooaja
avapidu.
25. oktoobril kell 15.00 noortemajas õmblemise päev. Oodatud kõik,
kel soovi omandada oskuseid masinaga õmblemisel.
26. oktoobril kell 15.00?17.00 noortemajas piljardimängu koolitus
Rakvere Piljardiklubi treeneri Allan Liima juhendamisel.
26. oktoobril kell 17.00 noortemajas paarismängu piljarditurniir
27. oktoobril kell 15.00?18.00 noortemajas õmblemise päev
28. oktoobril kell 15.00?17.00 noortemajas käsitööpäev
28. oktoobril kell 17.00 noortemajas piljarditurniir, individuaalvõistlus
29. oktoobril kell 15.00?17.00 noortemajas piljardimängu koolitus
Rakvere piljardiklubi treeneri Allan Liima juhendamisel.
29. oktoobril kell 17.00?20.00 noortemajas lastedisko. Paneme selga
Halloweeni-kostüümid. Lastekohvik on avatud. Pääse 10 kr.
10. novembril kell 19.00 mälumänguklubi
14. novembril kell 12.00 isadepäeva pannkoogipidu
28. novembril kell 18.00 linna keskväljakul advendiõhtu
Aastavahetusel toimub klubis uue aasta tervituspidu, mis algab 31.
detsembril kell 22.00. Jälgige reklaami!

TÄHELEPANU!
Kunda Linnavalitsus ei vea sügisperioodil korteriühistute ja
individuaalide maalt kokkuriisutud lehti. Palume lehtedega
kilekotte mitte jätta tänavate äärde vedelema. Lehed tuleb igaühel
endal vedada Lähtale motoraja taha lehehunnikusse. Keelatud
on lehtede paigaldamine okstega segamini. Heakorranõuete
mittetäitmise eest on võimalik karistada rahatrahviga.
Kunda linnavalitsuse heakorranõunik

Kunda Kellukese lasteaia drenaaži ja
osaline keldri renoveerimine

Projekt: “Kunda lasteaed Kelluke
drenaaži ja osaline keldri renoveerimine”
Maksumus: 612 122,00 krooni
Projekti teostamise aeg: 28.06.2010
– 30.09.2010
Rahastajad: Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm ja
Kunda Linnavalitsus.
Projekti tegevused, mis teostati:
• Drenaažisüsteemi renoveerimine
– õuealale valguv pinnasevesi juhitakse
drenaažisüsteemi, et see ei koguneks
hoone keldrisse. Toimiv drenaažisüsteem
aitab ära hoida niiskusest tekkivat hallitust ja säilitada juba renoveeritud ruume.
Lasteaias viibivatele lastele ja töötajatele
tagatakse tervislik keskkond ja heaolu.
• Keldriruumide valgustuse väljaehitamine – valgustuse väljaehitamine tagab
keldriruumides vajadusel normaalse

liikumise.
• Ventiilide vahetamine torustikul ja
veemõõdusõlmede korrastamine – tagab
võimaluse vajadusel reguleerida hoone
kütte- ja veemajandust.
• Omanikujärelevalve – renoveerimistööd teostati vastavalt Eestis kehtivatele ehitustööde kvaliteedinõuetele,
heale ehitustavale ja soovitud mahule.
Projekti tulemus: Kunda lasteaed
Kelluke drenaažisüsteemi renoveerimine
tagab hoones normaalse keskkonna. Korralikult toimiv drenaažisüsteem hoiab ära
kevadel ja sügisel sadevete kogunemise
hoone keldriruumidesse. Tänu sellele
ei teki üleliigset niiskust, mis tekitaks
seintele hallitust. Korralike ventiilide
ja sulgurkraanide paigaldamine tagab
torustike parema käsitlemise ja kiire
reageerimise avariiolukordades. Projekti
tulemusena kujuneb lasteaiast tänapäeva
nõuetele vastav lasteasutus, mis tagab
laste arenguks ja mänguks parimad võimalused. Võimalus pakkuda kvaliteetset
alusharidust kui olulist avalikku teenust
linna jätkusuutlikuks arenguks. Paraneb
laste, õpetajate, lastevanemate kui ka
linna elanike elukvaliteet.
Riina Sooäär
Projektijuht
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Ei see aitäh ajas kustu ...
Tänan südamest Kunda linnavalitsust, Kunda kogudust, muusikakooli, oma lapsi,
lapselapsi, lapselapselapsi ning teisi sugulasi, sõpru, naabreid, kõiki tuttavaid, kes minu
80. sünnipäeval mind heade soovidega õnnitlesid. Tänan ka kõiki telefoniõnnitlejaid
sellel päeval. Aitäh!
Irma Dello

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

Ostan garaaži Mäe tänaval. Tel 52 82 826
Müüa vähe mängitud PIANIINO Rönisch. Praegu
häälestamata. Helistada õhtuti telefonil 3221950.
Firma teeb raamatupidamist Korteriühistutele. Hinnad:
kuni 10krt=58kr/krt; 11-20krt=36kr/krt; 21-50krt=30kr/
krt; 51-80krt=24kr/krt; 81-100krt=21kr/krt, 101 ja
enam=18kr/krt. Tel: 53955887. Teenusega kaasa tasuta
võlglastega tegelemine!

Müüa toidukartulit hinnaga 2-4 krooni/kg. Tellimine
ja lisainfo õhtuti tel. 32 94 557 või 56 685 357.
Sügis on nii mõnus :-)

Mälestame

Karl Jannot
ja avaldame kaastunnet
omastele.
KÜ Kunda Kasemäe 16
majarahvas.

Mälestame kallist
klassikaaslast

Avaldame kaastunnet Helju
Annusele

Mälestame kauaaegset
majanaabrit

Maie Lootust

õe

Aime-Lisette Mäed

ja avaldame kaastunnet
tütrele poegadega.

kaotuse puhul.

ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele.

Kunda keskkooli 5. lend

KÜ Kasemäe 11

Pargi 2 elanikud

Kunda linna ajaleht
MEIE KODU
Väljaandja: Kunda linnavalitsus. Toimetuse kolleegium:
Sulev Kool, Heldur Lahne,
Anne Paavel, Riina Sooäär,
Arvo Vainlo. Toimetaja: Ebe
Pilt (telefon: +32 55 998, epost: ebe[ät]kunda.ee). Keelelist 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.
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Lühike ülewaade kooli algusest Kunda linnas
(Kirjaviis muutmata)
Kunda jõe mõlemal kaldal ligi paar kilomeetrit
jõesuust ja sadamast on Kunda tsemendi wabrik
1871 aasta sügisel asutatud. Esite töötas wabrik
weikesel mõõdul ja wähese arwu töölistega. Kuid
aastate jooksul laienes tööstus ja töötajate arw
rohkesti.
Üle kahekümne aastase tegewuse järele seisis
siin juba korralik asutus, kus paljud inimesed enesele tööd ja elamiswõimalusi leidsid. Mures olid
need töötajad, kellel kooliealised lapsed olid. Sest
siin puudus kool, ja kaugele oma lapsi kooli saata
oli wanematel raske. Kooliealisi lapsi 7-14 aasta
wanuseni oli siin 45 last. Seda arwesse wõttes
otsustas wabriku walitsus Riia õpperingkonna
walitsust paluda, Kunda wabrikusse Haridusministeeriumi alla kuuluw algkool awada. Oktoobri
kuu algusel 1895. aastal esitas Kunda tsemendiwabriku täiswoliline direktor Riia Õpperingkonna Kuratorile palwe kooli asutamise kohta, tõotades kõik kooli ülalpidamise kulud wabriku arwele
wõtta. Aga mis puutub kaswatus- ja õppealasse,
siis toimida Haridusministeeriumi 4 juunil 1875
aastal antud eeskirjade (instruktsioni) kohaselt.
Mõne nädala pärast sai Wabriku walitsus Rakwere jaoskonna (raioni) rahwakoolide inspektori
kaudu Riia Õpperingkonna walitsuse poolt antud
luba Kunda tsemendiwabrikusse Haridusministeeriumi alla kuuluw algkool asutada, kätte. Kunda jõe parempoolsel kaldal asuwas ühekordses
kiwimajas laskis Wabriku walitsus ühe klassi
ruumi ja õpetaja korteri korda seada nõnda, et
kool wõis tegewust algada. Kooli õpetajaks-juhatajaks määras Eestimaa rahwakoolide direktor
Wiru Nigula kihelkonnakooli õpetaja Jaan Speeki
Karli poja, kes Tartu Õpetajate seminari on lõpetanud ja kihelkonna-kooli juures wiis aastat
õpetanud.
27 nowembril 1895 a. algas J. Speek kooli
õpetusega peale I õppeaasta (I klassi) õppekawa
järgi 45 õpilasega, pois- ja tütarlapsed koos. Et
kooli ruumi kõiki õpilasi korraga ei wõinud mahutada, tuli klass poolitada Ia ja Ib klassiks ja Ia
klassiga hommiku poole ja Ib klassiga õhtu poole
päewas töötada. Järgmiseks õppeaastaks, kus
juba kaks klassi korraga töötasid, laskis wabriku
walitsus samasse majja suurema klasside ruumi
(2½ x 4 sülda) juurde ehitada, millesse kõik
kooliõpilased korraga mahtusid. Kolmandal
õppeaastal pärast kooli asutamist töötasid juba
kolm klassi korraga ühes ruumis ühe õpetaja
juhatusel ja selle järele neli klassi.
Aasta-aastalt tõusis õpilaste arw koolis kuni
71 õpilaseni. Siis ehitati 1906 aastal teine kooliklassi ruum ja õpetaja korter juurde ja palgati
ka teine õpetaja juurde. Nüüd töötas I ja II klass
ühes ruumis ja III ja IV klass teises ruumis kahe
õpetaja juhatusel 90 kooliõpilasega edasi. 1917
aastal korraldati wiis klasside ruumi ja wiie
õpetaja korterid, mille juures 137 õpilast, I, II,
III, IV ja V klass, iga klass eraldi ruumis hakkasid töötama wiie õpetaja juhatusel. samuti
töötas kool ka järgmistel aastatel edasi kuni 1920
aastani. Siis ühendati administratiiwselt Kunda
tsemendi tehas (wabrik) ja tema ligem ümbrus
üheks Kunda alewiks kokku, mille tõttu ka kooli
ülalpidamise kulud Kunda alewiwalitsuse ja Wiru
maakonnawalitsuse arwele läksid ja kool uue
nime sai “Kunda alewi 6. klassiline algkool”.
Kool jäi endistesse ruumidesse 236 õpilasega,
I, II, III, IV, V ja VI klass, 6 õpetaja juhatusel
töötama.
Aastate joosul, kui kooliõpilaste arw suurenes,
et neid kõiki ei wõinud korraga kooli ruumidesse
mahutada, tulid suurema õpilaste arwuga klassid
poolitada ja nendega õhtupoolsel päewal töötada.
Ligikaudu 13 kuni 15 aastat hiljem laskis Kunda
alewiwalitsus alewisse suure ja ilusa koolimaja
ehitada, kuhu kool endistest (wabriku) ruumidest
üle wiidi ja kus ta wiimasel ajal (1947 a.) Kunda
linna Mittetäieliku keskkoolina töötab. Kunda
alewist on wiimasel ajal Kunda linn saanud.
Õppetegewus koolis 1895-1930 aastani oli
järgmine: 1895/96 õp. aastal õpetus algas koolis
27 nowembril ja lõppes 22 juunil 45 õpilasega Ia
ja Ib klassis ühe õpetaja juhatusel.
1896/97 õp. aastal õpetus algas 12 aug. ja lõppes 21 juunil 37 õpilasega, I ja II kl. ühe õpetaja
juhatusel.
1897/98 õp. aastal õpetus algas 12 sept. ja
lõppes 19 juunil 36 õpilasega, I, II ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1898/99 õp. aastal õpetus algas 12 aug. ja

Fotol koolitunnistus, mis anti välja 1894. aastal - s.o eelviimasel aastal, mil Kunda vabrikuasula
lapsed Kunda külakoolis õppisid.
lõppes 18 juunil 30 õpilasega I, II ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1899/1900 õp. aastal õpetus algas 12 aug. ja
lõppes 17 juunil 37 õpilasega I, II ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1900/1901 õp. aastal õpetus algas 14 aug.
ja lõppes juunil 36 õpilasega I, II ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1901/2 õp. aastal õpetus algas 14 aug. ja
lõppes 21 juunil 38 õpilasega I, II, ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1902/3 õp. aastal õpetus algas augustis ja
lõppes 18 juunil 47 õpilasega I, II, ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1903/4 õp. aastal õpetus algas 16 aug. ja
lõppes 15 juunil 63 õpilasega I, II ja III kl. ühe
õpetaja juhatusel.
1904/5 õp. aastal õpetus algas 14 aug. ja lõppes juunil 59 õpilasega I, II ja III kl. ühe õpetaja
juhatusel.
1905/6 õp. aastal õpetus algas 16 aug. ja lõppes 9 juunil 71 õpilasega I, II ja III kl. ühe õpetaja
juhatusel.
1906/7 õp. aastal õpetus algas 22 aug. ja lõppes 8 juunil 90 õpilasega kahes ruumis I, II, III ja
IV kl. kahe õpetaja juhatusel.
1907/8 õp. aastal õpetus algas 7 sept. ja lõppes 18 juunil 95 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1908/9 õp. aastal õpetus algas 18 aug. ja lõppes 9 juunil 97 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1909/10 õp. aastal õpetus algas 19 aug. ja lõppes 5 juunil 106 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1910/11 õp. aastal õpetus algas 17 aug. ja lõppes 4 juunil 108 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1911/12 õp. aastal õpetus algas 17 aug. ja lõppes 5 juunil 103 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1912/13 õp. aastal õpetus algas 20 aug. ja lõppes 1 juunil 112 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1913/14 õp. aastal õpetus algas 21 aug. ja lõppes 31 mail 98 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.

1914/15 õp. aastal õpetus algas 9 aug. ja lõppes 8 mail 103 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1915/16 õp. aastal õpetus algas 20 aug. ja lõppes 21 mail 122 õpilasega, I, II, III ja IV kl. kahe
õpetaja juhatusel.
1916/17 õp. aastal õpetus algas aug. ja lõppes
mail 146 õpilasega kolmes ruumis, I, II, III, IV ja
V kl. kolme õpetaja juhatusel.
1917/18 õp. aastal õpetus algas 18 sept. ja
lõppes 27 mail 137 õpilasega viies ruumis, I, II,
III, IV ja V kl. viie õpetaja juhatusel.
1918/19 õp. aastal õpetus algas 1 okt. ja lõppes 7 juunil 193 õpilasega viies ruumis, I, II, III,
IV ja V kl. wiie õpetaja juhatusel.
1919/20 õp. aastal õpetus algas 2 okt. ja lõppes 22 mail 196 õpilasega, I, II, III, IV ja V kl.
wiie õpetaja juhatusel.
1921/22 õp. aastal õpetus algas 20 sept. ja
lõppes 3 juunil 227 õpilasega, I, II, III, IV, V ja VI
kl. kuue õpetaja juhatusel.
1922/23 õp. aastal õpetus algas 18 sept. ja
lõppes 9 juunil 262 õpilasega, I, II, IIIa, IIIb, IV,
V ja VI kl. seitsme õpetaja juhatusel.
1923/24 õp. aastal õpetus algas 27 aug. ja lõppes 6 juunil 308 õpilasega, Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa,
IIIb, IV, V ja VI kl. 9 õpetajaga.
1924/25 õp. aastal õpetus algas 1 okt. ja lõppes 29 mail 307 õpilasega, Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa,
IIIb, IVa, IVb, V ja VI kl. 9 õpetajaga.
1925/26 õp. aastal õpetus algas 28 sept. ja
lõppes 4 juunil 266 õpilasega, I, IIa, IIb, IIIa,
IIIb, IVa, IVb, V ja VI kl. 9 õpetajaga.
1926/27 õp. aastal õpetus algas 4 okt. ja lõppes 31 mail 235 õpilasega, I, IIa, IIb, IIIa, IIIb,
IVa, IVb, V ja VI kl. 9 õpetajaga.
1927/28 õp. aastal õpetus algas 3 okt. ja lõppes 25 mail 235 õpilasega, I, IIa, IIb, III, IV, V ja
VI kl. 7 õpetaja juhatusel.
1928/29 õp. aastal õpetus algas 8 okt. ja lõppes 4 juunil 223 õpilasega, Ia, Ib, II, III, IV, V ja
VI kl. 7 õpetaja juhatusel.
1929/30 õp. aastal õpetus algas 30 sept. ja
lõppes 6 juunil 224 õpilasega, Ia, Ib, II, III, IV, V
ja VI kl. 7 õpetaja juhatusel.
Igal aastal käis Rakwere jaoskonna (raiooni)
Rahwakoolide inspektor kooli rewideerimas,

mille juures ta rahulolemist awaldas. Selle
järeldusel autasustati koolijuhatajat 1909 a. aukodanikunimega ja 1928 a. rahalise tasuga.
Õpetajad ja nende töötamise aeg:
1. Jaan Speek, Karli poeg, lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari, juhataja 11. X. 1895 - 31. VII.
1930 a.
2. Eduard Kirschbaum, Juhani poeg, lõpetanud
Tallinna Linnakooli Pedagoogikakursused, õpetaja 30. IX. 1906 - 1. VIII. 1907 a.
3. Peeter Ferdinand Siiak, Joosepi poeg lõpetanud Tallinna Linnakooli Pedagoogikakursused,
õpetaja 1. IX. 1907 - 1. IX. 1920 a.
4. Adelina Bürger, Juhani tütar, lõpetanud
Tallinnas Lenderi gümnaasiumi, õpetaja 14. X.
1914 - 1. VIII. 1916. a.
5. Aliide Uustal, Mihkli tütar, lõpetanud Jõhwi
Ministeeriumikooli Pedagoogikaklassi, õpetaja
22. VIII. 1916 - 31. VII. 1919.
6. M. Fristrau, lõpetanud Gümnaasiumi, õpetaja
1. VIII. 1917 - 1. VIII. 1918 a
7. Madliina Lemnits, Tartu Ülikooli üliõpilane,
õpetaja 1. IX. 1917 - 10. XII. 1918 a.
8. Salme Frohmann, Heinrichi tütar, Rakwere
Gümnaasiumi lõpetanud, õpetaja 15. X. 1919 - 1.
VIII. 1927 a.
9. Pauline Tammar, Madise tütar, Rakwere Gümnaasiumis õppinud, õpetaja 13. XI. 1919 - 1. VIII.
1920 a.
10. Karl Peterson, Antoni poeg, õpetaja 1. IX.
1920 - 1. VIII. 1922 a.
11. Joosep Lemendik, Gustavi poeg, Rakwere
Linnakooli lõpetanud, eksami teel õpetaja kutse
omandanud, - õpetaja 1. IX. 1920 - 1. VIII. 1925
a.
12. Helmi Wiltrop (Peterson), Joosepi tütar, Rakwere Gümnaasiumis õppinud, õpetaja 1. I. 1921
- 1. VIII 1923 a.
13. Eduard Waldmann, Tartu õpetajate Seminari
lõpetanud, õpetaja 1. VIII. 1922 - 15. X. 1922 a.
14. Hermine Maas, - õpetaja 15. X. 1922 - 1. XII.
1922 a.
15. Ernst Mahlapuu, Peedu poeg, Tartu Ülikooli
üliõpilane, õpetaja 1. XII. 1922 - 25. X. 1923 a.
16. Jaan Toom, Madise poeg, Jõhwi Ministeeriumikooli Pedagoogikaklassi lõpetanud ja
eksamitel õpetajakutse omandanud, õpetaja 1.
VIII. 1922 - …
17. Konstantin Wenesaar, Tartu Õpetajate Seminari lõpetanud, õpetaja 1. VIII. 1923 - 31. XII.
1923 a.
18. Nikolai Suenko (Nurme), Tallinna Linnakooli
Pedagoogikakursuse lõpetanud, õpetaja 1. VIII.
1923 - VI. 1941 a.
19. Salme Suenko (Nurme), Tartu Gümnaasiumi
lõpetanud, õpetaja 1. VIII. 1923 - VI. 1941 a.
20. Friida Speek, Jaani tütar, Tartu Ülikooli
üliõpilane, õpetaja 11. IX. 1923 - 1. VIII. 1927 a.
21. Konstantin Eek, Tartu Ülikooli üliõpilane,
õpetaja 25. X. 1923 - 1. VIII. 1927 a.
22. Gustaw Woitka, Tartu Ülikooli üliõpilane,
õpetaja 15. I. 1924 - 1. IV. 1924 a.
23. August Keskküla, Tartu Ülikooli üliõpilane,
õpetaja 1. IV. 1924 - 1. VI. 1924 a.
24. Alma Allik (Tölpus), Tartu Kommertskooli lõpetanud, õpetaja 1. VIII. 1924 - 31. VII. 1928 a.
25. Anna Tambik (Aam), Rakwere tütarl. Gümnaasiumi lõpetanud, õpetaja 1. VIII. 1924 - VI.
1941 a.
26. Melanie Nõmtak, Rakwere Õpetajate Seminari lõpetanud, õpetaja 1. VIII. 1928 - 15. X.
1929 a.
27. Heinrich Sakk, Karli poeg, Tallinna Õpetajate Seminari lõpetanud, õpetaja 29. X. 1928 - 31.
VII. 1929 a.
28. Hugo Koppelmann, Gustawi poeg, Rakwere
Linnakooli Pedagoogika klassi lõpetanud, õpetaja 29. X. 1928 - 31. VII. 1929 a.
29.Sergei Bachmann, Õpetajate Seminari lõpetanud, õpetaja 1. X. 1929 - …
30. Edgar Nooni, Õpetajate Seminari lõpetanud,
õpetaja 1. X. 1929 - 31. VII. 1930 a.
31. Juhan Lohk, Keskkooliõpetaja kutsega, juhataja 1. VIII. 1930 - VI. 1941 a.
32. Juho Mardus, Õpetajate Seminari lõpetanud
õpetaja 1. VIII. 1930 - …
Kunda, 3. augustil 1947 a.
J. Speek.
endine juhataja
Väljavõtte tegi Uno Trumm

