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Muinastuledes jõud ja vabadus
Muinastulede öö pakkus laupäeval
Kunda jõe suudmesse koguned publikule
midagi täiesti uut. Tänu draamaringi
Drama’ivõi ja ansambel Fantaasia
koostööle sai noortele interpreetidele osaks
sootuks isemoodi väljakutse, mille nimel
vastavalt ka vaeva nähti. Sellest hurmavalt
märjast etendusest kujunes omapäraselt
võimas süntees lavastuse ideega kantud
ürgelementidest ja jõulise muusikapala
intensiivse
sõnumiga
inimtundeist.
Taltsutamatu tuul, õhust ürgelemendina,
suvatses sedapuhku sekkuda lavastusse
stsenaariumiväliselt,
vabatahtlikuna,
iseseisvalt, puhudes mikrofonidesse oma
jõulise arusaamise toimuvast, kuid sellest
ei heitunud vähemasti tegijad. Uutmoodi
kogemuse andis noortele seegi asjaolu,
et laulu sõnumit, mille sisulise osa
bändi solist enesele eelnevalt selgeks oli
teinud, esitati vene keeles. Jah, just sellist
kultuuriliselt huvitavat rahvusvahelist
kogemust me ju tahtsimegi!
Ansambel Fantaasia on ka varem
lähtunud repertuaari valikul põhimõttest,
et iga selgeks õpitud asi annab väärtusliku
oskuse edaspidiseks, mida saab kindlasti
tulevikus mitmekesiselt ära kasutada.
Niisiis, sedapuhku sai bänd rinda pista
Moskva hevirocki suurkuju Valeri
Kipelovi komponeeritud palaga Margarita
Puškina sõnadele “Olen vaba” (“Ya
svoboden”). Tegemist on austust äratava
teosega, mille esitamine – kuigi mõnevõrra
lihtsustatult – lisas kindlapeale “värvi”
meie vägagi võimekale noortebändile.
Vene hevirock erineb temperamendilt
ja meloodilisuselt lääne omast, mis
algul tundus noormeestele harjumatult
võõrapärasena. Kipelovi muusikaline
mõtteviis, tema loominguline interpretatsioon, on läbinisti vene rahvusele
omane, mida poisid päriselt jäljendada
ei saanud ja tegelikult polnudki vaja.
Fantaasia tõi selle teose lavale omas
elemendis ja oma võimaluste piires,
lisades omase varjundi ka tugeva keelelise
aktsendi kaudu.
Margarita Puškina kirjutas loole
“Ya svoboden” sõnad kahel korral.
Esmane tekst, mis jutustas soldati vabaks
saamisest pärast lahingus langemist, jäi
tänase publiku jaoks kaugeks. Järgmisena
kirjutatud eepiline variant räägib aga
sügavaist inimtundeist, kus mõistet
“vabadus” on võimalik tõlgendada mitmeti
– tundub, et isegi ängistava rahuloluna.
Minavormis lüürika alustab teatega, et
minu ümber on vaikus, kuid taevas on
täis vihma, mis läbistamas mu keha.
Tähelepanu koondub kahte inimhinge
ühendava “viimsegi silla põletamisele”,
mis vabastab ühtaegu nii kurjusest kui
headusest. Vabaduse võrdkujuks on kõige
kestes ka nn põrmuks põletatud maine
armastus, millele toetumine otsekui annab
loa just sellise dramaatilise vabadusega
rahul olemiseks. Olen läinud hulluks,
ütleb ta laulus, ja et mu hinges pole enam
kohta sinu jaoks ning nüüd ma olen vaba,
olles taltsutamatu tuule moodi … (just
nimelt!). Suhteliselt keeruline ja raske
sõnum, mõeldes poistebändile, kuid
sellest pole midagi – noorele artistile
teeb au, kui ta oskab ette kanda ka
kogemusevälist episoodi, toetudes saadud
teoreetilisele selgitusele ning suuresti oma
kujutlusvõimele.
1958 sündinud Valeri Kipelov on
Moskva üks tunnustatumaid rockmuusikuid. Muusikuteele astus ta
muusikakoolis bajaaniklassis õppimise
järel. Alates 1980. aastast on ta olnud
seotud mitmete bändidega, millest tuntuim
oli vast Aria. Pärast selle lagunemist
moodustas ta 2002. aastal ansambli
Kipelov, osaledes käesolevaltki aktiivsena

Koolinoorte näitering Drama`ivõi
lõpetas tegusa hooaja. 27. augustil
2011 meelitas kohalikke elanikke randa
muinastulede öö. Õhtu avas Kunda
ühisgümnaasiumi draamaringi Drama`ivõi
tantsulavastus “Jõud”, mille esitamiseks
tehti koostööd noortebänd Fantaasiaga.
Efektse tantsulavastuse esitamine
märkis ühtlasi Drama`ivõi teise hooaja
lõppu, mis vältas üheksa kuud. AnneLiisi Laaneste juhendamisel said noored
sel hooajal hakkama üheksa etenduse
lavastamisega. Päeval enne lõpuetendust
“Jõud” jagasid Meie Kodule oma mõtteid
eelmisest hooajast näiteringi vilistlased ja
koostööpartnerid.
Töötada kiirelt ja efektiivselt.
Koostööpartnerid, kes Anne-Liisi Laanestega kokku on puutunud, kirjeldavad teda
kui südamlikku inimest, kes ei kohku
ühegi väljakutse ees tagasi. See sai ka
kinnitust “Jõu” esietendusel Kunda
rannas. Lavastuse proovid algasid 22.–24.
juulini toimunud laagris, kus noored
kohtusid esmakordselt koreograafi Daniil
Volkoviga.
Etenduse valmimisprotsessi kaasas
Laaneste lisaks Volkovile ka Karl Verlini,
kes töötas õpilaste näitlejameisterlikkusega. Kuuajase harjutamisprotsessi
järel olid noored näitlejad võimelised
sooritama tantsunumbrit, mille jaoks
professionaalsed tantsijad harjutavad
vähemasti pool aastat.
Ühtsuses peitub jõud. Kõrvaltvaatajale
on selge, et Drama`ivõi on väga ühtehoidev
grupp. Selles peitub ka näiteringi kestmise
ja edu võti. Olles pealt vaadanud proove,
teab siinkirjutaja öelda, et ringisiseselt
ei eksisteeri pahatahtlikku narrimist või
diskrimineerimist.
Kunda klubi juhataja Maiu Küngas, kes
on Drama`ivõiga koostööd teinud esimese
hooaja algusest peale, ütleb: “Tundub,
et noored ootasidki just kedagi sellist,
nagu Anne-Liisi.” Tõestus peitub noorte
silmades pärast järjekordset lavatriumfi.
Siis võib näha noori inimesi, kes on
õnnelikud ega karda seda välja näidata.
Kas pole mitte haruldane ja ilus vaatepilt?
Ka muinastuledeööl jäi grupp teineteist
“lava” ette õnnitlema ja kiidusõnu
vahetama. Taoline rõõm võib olla
harjumatu publikule, kes ei ole kogenud
ühisest pingutusest ja kordaminekust
tulenevat energiat.
Aitab lastel särada. Maiu Küngase
arvates tõi Drama`ivõi juhendaja mitu
toredat noort varjust välja: “Lapsed,
kellest tead küll, et nad on olemas, aga
keda muidu ei olekski tähele pannud, on
Anne-Liisi üles leidnud ja lavale pannud.”
Taolist tegutsemist ei saa tühiseks või
ebavajalikuks pidada.
“Pärast draamakatega liitumist ei ole
ma enam kunagi üksi,” kommenteeris
näitetrupi üks praegustest liikmetest
enda kogemust. Jana Kütt, kes nüüdseks
jääb Drama`ivõiga koostööd tegema kui
vilistlasliige, ütles, et Laaneste tegi temast
julgema ja avatuma suhtleja.
Kui noor oskab suhelda ja mõista
inimest, kes on temast erinev, on see märk
iseenda usaldamisest ja austamisest. Just
selles osas on paljud draamakad enda
sõnul osavamaks muutunud. Vahest on

neil midagi õpetada ka oma publikule?
Uuenduslikkus rokib. “Ma teen
seda näiteringi, sest tahan anda noortele
teadmise, et nemad võivad maailma
muuta.” Nii kõlab draamakate juhendaja
Anne-Liisi moto. Selline suhtumine
ei ole kerge tee valimine, vaid pidev
võitlus valestimõistjate ja niisama
kritiseerijatega.
“Minu arvates on nad pakkunud Kunda
publikule midagi uut ja värsket. AnneLiisi on tulnud ja heas mõttes raputanud
meie linna,” ütleb Ebe Pilt, Meie Kodu
toimetaja. Tema arvamust toetab ka Maiu
Küngas.
Mõlemad mainivad, et Laaneste

meetodid on tavatud ja ootamatud,
mis tagab loomingulise ja originaalse
lõpptulemuse. Ilmselt on seda märganud
ka publik, et isegi klassikaline sõnalavastus
Drama`ivõi poolt sisaldab alati midagi
omanäolist ja põnevat.
Laaneste õpilased iseloomustavad oma
juhendajat sõnadega: ambitsioonikas,
nõudlik ja südamlik – nende arvates üks
õpetaja just selline olema peabki. Õpilaste
ja juhendajate vastastikkune lugupidamine
aitab draamaringil vankumatult kesta ja
oma tööd edukalt täide viia. Tõenäoliselt
veel paljude hooaegade vältel.

vene rockmuusika maastikul. Mainitud
kollektiivile omistas Venemaa MTV
2004. aastal tiitli “Parim Venemaa rockartist”. Iseloomustamaks Valeri Kipelovi
inimesena, olgu põgus näide tema kord
antud intervjuust, et ta hindab eriti kõrgelt
kollektiivset loomingut ja loomekäiku,
milles enim huvi pakub talle inimene teda
ümbritsevate probleemidega. Muu hulgas
on ta veel öelnud, et oma esinemistes ei

meeldi talle glamuur ja pigem eelistab ta
mitte silma torgata edevate võtetega oma
imagot rõhutades. Lauluga “Glamuurne
lind” on ta selgesti protesteerinud
lavalaudadel laiutava glamuuri vastu,
mille varju sageli just tõsiseltvõetavad
artistid on pidanud jääma.
Ansambel Fantaasia on üht-teist
õppinud paljudelt tuntud maailma
artistidelt. Nüüd on poistel varasema

kogemuse kõrval, mis saadud Eric
Claptoni, James Hetfieldi, Lenny Kravitzi,
Jon Bon Jovi ja paljude teiste lääne
artistide loomingust, veel miskit, mida
pakkus töö Valeri Kipelovi muusikaga.
Mõistagi ei tähenda see muudatust bändi
praeguses väljaandes, ega peagi nende stiili
kuidagi ümber kujundama. Tulemuseks
sai hoopis midagi muud, sest Drama’ivõi
akrobaatilise jõu ja Fantaasia “Olen vaba”

Vabadus – jõud valitseda oma mõtete ja tegude üle. Luua vabadus
meis endis, ammutada jõudu tuulest ja veest ning tulest, vallata seda
ning talletada endasse. Vabadus ja jõud – koos nii tugevad, ometigi
ka ääretult haprad ... Tantsuetendus “Jõud” toob publikuni ürgse
jõu allikad – vettpilduva loitsiva tantsu koos tänapäevase jõulise
helitaustaga (Anne-Liisi Laaneste, idee autor ja etenduse juht). MK
Drama`ivõi
Fotode autor Jaanus Prits

Draamaringi DRAAMA’IVÕI II hooaja
lõpuetendus “Jõud” muinastulede ööl
2011 Kunda rannas. Etenduse juht: AnneLiisi Laaneste; Muusika: Fantaasia (Valeri
Kipelovi komponeeritud palaga Margarita
Puškina sõnadele “Ya svoboden”);
Koreograaf: Daniil Volkov; Tantsijad (ülal

fotol): Daniil Volkov, Evelin Osipova,
Karl Verlin, Eduard Lehmus, Aleksandra
Suslova, Kairi Press, Indrek Laar.
Draamaring
lõpetas
teise
tegevushooaja, mille vältel on välja
antud 9 erinevat tantsu-, rütmika- ning
sõnalise taustaga etendust. Draamaringi

koosseisu kuuluvad nii koolinoored
kui ka täiskasvanud, kelle eesmärgiks
on ammutada teadmisi näitekunstist,
omandada lavalise esinemise erinevaid
tehnikaid, pakkuda meelelahutust ning
täiel rinnal nautida nii igat esinemist kui
ka proovi.

Noortebänd Fantaasia koos noorte külalismuusikutega – Jana Kütiga süntesaatoril ja Elis Vallbaumiga lisatrummidel

Pia Maria Uuetoa

- Drama`ivõi tegevusest on kahe hooaja
jooksul võtnud osa 47 noort; - kahe hooaja
jooksul on kokku lavastatud 12 erinevat
etendust, millega on esinetud 26 korral;
mainekamatest
esinemiskohtadest
võib mainida Tallinn Treff festivali,
koolinoorte
teatrifestivali,
Virumaa
näitemängude päeva, Rakvere linnust
(suvehooajal), KÜG üritusi, Kunda linna
klubi üritusi; - Anne-Liisi Laaneste on
kaasanud ringi juhendamisse üle 30
inimese, “Jõu” etendust aitasid lavale
tuua Daniil Volkov (koreograafia), Karl
Verlin (näitlejameisterlikkus), Elsa Levo
(lavakõne).
sünergia jääb alatiseks püsima 2011. aasta
Kunda muinastulede öösse. Väga suure
tõenäosusega kõnealust tükki rohkem ei
esitata, mis tähendab sedagi, et kõik, kes
juhtusid õigel ajal Kunda jõe suudmes
viibima ja Kunda andekate noorte etendust
jälgima, said näha-kuulda midagi tavatult
omapärast, isegi täiesti kordumatut
– muinastuledes jõudu ja vabadust …
Väino Randver

august-september 2011

2

LÜHIDALT
Kunda linnavolikogu istung toimus 11. juulil 2011. Päevakorras oli: 1.
Kavandatava sihtasutuse moodustamine; 2. Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise
ja nendes osalemise tingimused ja kord; 3. Kunda linna põhimääruse II lugemine;
4. Kunda linna arengukava 2003-2015 läbivaatamine; 5. Reservfondi kasutamine;
6. Enampakkumise menetluse lõpetamine; 7. Kunda linna lemmikloomade registri
põhimääruse I lugemine; 8. Informatsioon.
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ENT-i suur suveprojekt Kundas

Linnavalitsuse istungid toimusid 1., 13. ja 21. juulil ning 25. augustil 2011.
Kunda linnavolikogu ja -valitsuse istungite protokollid ja materjalid on väljas
Kunda linna kodulehel: http://www.kunda.ee.

Kunda koolil head riigieksamite tulemused
Kunda ühisgümnaasiumi õpilased
saavutasid ka sellel aastal suurepäraseid
riigieksamitulemusi.
Postimees.ee avaldas Eesti koolide
pingerea, mis põhineb tänavuste
riigieksamite keskmistel tulemustel.
Riikliku eksamikeskuse tulemuste
põhjal
arvutatud
tabelisse
on
koondatud 241 kooli andmed kõigi
riigieksamite lõikes ja koondarvuna.
Kunda ühisgümnaasium on tublil 39.
kohal, edestades paljusid teisi, vaid
üks maakonna kool oli Kunda koolist
eespool 0,4 punktiga.
Eesti keele kirjandis olime riigis
kaheksandal kohal ja maakonnas
esimesel kohal. Maksimumtulemused
– 100 ja 99 palli – saadi viimast korda
kirjutatud klassikalise küpsuskirjandi
eest. Veelgi märkimisväärsemaks tuleb
pidada asjaolu, et pooled lõpetajatest
said üle 80 punkti tulemuse. Kunda
kooli keskmiseks kujunes 77,2 punkti.

Siiras tänu ja tunnustus eesti keele ja
kirjanduse õpetajale Tiina Vanatoale!
Samuti vajab ära märkimist inglise
keeles maakonnas kolmas koht ja
ühiskonnaõpetuse teine koht.
Riigi
keskmisest
tunduvalt
kõrgemaid tulemusi saavutati paljudes
teistes ainetes. Kunda kooli geograafia
ja vene keele eksamite keskmine oli üle
80 punkti, ühiskonnaõpetuses ja inglise
keeles üle 75 punkti. Abiturientide
kõrgeimad
eksamitulemused
olid
näiteks 91 punkti matemaatikas, 88
punkti geograafias ja inglise keeles ning
89 punkti vene keeles.
Kool
väljastas
kolmele
gümnaasiumilõpetajale
väga
hea
õppimise eest ühe kuldmedali ja kaks
hõbemedalit.
Riigieksamid
kõige
paremini sooritanud õpilase keskmiseks
punktisummaks (õpilane tegi 4 eksamit)
kujunes 92 palli.
Allikas: Kunda linnavalitsus

AS Kunda Nordic Tsement algatas põhjalikud uuringud prügikütuse põlengu põhjuste väljaselgitamiseks
Ajavahemikus 28. juuni kuni 7. august
toimus kolm ulatuslikku põlengut Kunda
tsemenditehases kütusena kasutatava
prügikütuse
ladustamisel.
Põhjuste
väljaselgitamiseks käivitas Päästeamet
juurdluse. Lisaks on AS Kunda Nordic
Tsement omapoolselt astunud samme, et
saada teada süttimiste põhjus ning vältida
sarnaste juhtumite tekkimist tulevikus.
Esimesed kaks põlengut toimusid
ettevõtte
poolt
renditud
kinnises
laos 28. juunil ja 4. augustil. Kuna
tegemist oli kinnise hoonega, kuhu
päästemeeskondade
ligipääs
oli
raskendatud, vältasid kustutustööd kaua.
Esimesel korral kulus kustutustöödeks
aega neli ja teisel kolm ööpäeva. Kolmas
põleng toimus 7. augustil eelmistest
põlengutest ligikaudu ühe kilomeetri
kaugusel asuval ettevõtte territooriumil
lahtiselt ladustatud materjaliga. See põleng
suudeti likvideerida ühe ööpäevaga, sest
juurdepääs põlengule oli hea ja kasutada
sai ka lisatehnikat.
Kõikide põlengute puhul oli tegemist
sama tarnija poolt ettevõttesse imporditud
pakitud jäätmekütusega (RDF-kütusega),
erinevus oli ainult laevadega saabunud
materjali
tarneaegades.
Kõikide
põlengute puhul on sündmuskohal
viibinud nii Keskkonnaameti kui ka
Keskkonnainspektsiooni
esindajad.
Võimalike reostuste väljaselgitamiseks
ja edaspidiste tegevuste kavandamiseks
võeti hulgaliselt erinevaid proove ja
tehti analüüse pinna- ja kustutusveest,
samuti pinnasest ja õhust. Konkreetseid
proovide tulemusi tänaseks teada veel ei
ole. Põlengute põhjuste väljaselgitamiseks
on Päästeameti poolt käivitatud juurdlus.
Päästeameti esindajate ja ettevõtte
kriisikomisjoni
ühisel
nõupidamisel
Kundas 11. augustil arutati põlengute
võimalikke tekkepõhjusi. Ühiselt lepiti
kokku, et koostatakse tegevusplaan nii
kohesteks kui edaspidisteks tegevusteks.
Lisaks sellele on AS Kunda Nordic
Tsement omapoolselt astunud samme, et

teada saada süttimiste põhjus. “Oleme
võtnud erinevatel aegadel tarnitud
materjalide proovid ja saadame need
põhjalikuks laboratoorseks analüüsiks
Rootsi tsemenditööstuse uurimislaborisse.
Samade
proovide
võrdlusanalüüsid
tellime ka Tallinna Tehnikaülikooli
Soojustehnika
Instituudilt.
Samuti
nõustusid viimatinimetatud instituudi
teadlased andma ettevõttele omapoolset
abi tekkepõhjuste väljaselgitamiseks.
Kokku on lepitud materjali tarnija
esindajate, ettevõtte esindajate ja ettevõtte
Põhja-Euroopa omanikepoolsete vastava
ala spetsialistide kokkusaamine Kundas,”
selgitas
Kunda
Nordic
Tsemendi
tegevdirektor Meelis Einstein. “Kuni
põlengu
põhjuste
väljaselgitamiseni
on ajutiselt peatatud kõik prügikütuse
tarnelepingud. Tänase seisuga ei välista me
põlengu põhjusena ühtegi võimalust. Kuigi
põlengud on tõsised vahejuhtumid, ei ole
need häirinud meie tootmist ja toodangu
tarned jätkuvad plaanipäraselt. AS Kunda
Nordic Tsement on eluliselt huvitatud
tõeste põhjuste väljaselgitamisest ja valmis
selle nimel igakülgset koostööd tegema
kõikide ametkondade ja heasoovlike
abistajatega,” lisas Einstein.
AS Kunda Nordic Tsement on
141-aastase ajalooga ettevõte, mis
kuulub
rahvusvahelise
kontserni
HeidelbergCement Group koosseisu.
Alates 2008. aastast on ettevõte oma pöördahjudes kasutatud prügikütust. Prügikütus,
ka
RDF-kütus,
on
tavajäätmetest
valmistatud tahke kütus, mis on ette
nähtud kasutamiseks põletusdirektiivi
nõuetele vastavates rajatistes ning mis
vastab CEN 15359 nõuetele. Valmistatud,
töödeldud, homogeniseeritud ja viidud
vastavusse tootja ja kasutaja vahel
kauplemist võimaldava spetsifikatsiooni
tingimustega.

MK
15.-24. juulil toimus Kundas MTÜ
Eesti näitejuhtide teatritrupi (ENT-i) suur
suveprojekt - laager, mille käigus õpiti
selgeks ja kanti kahel õhtul ette muusikal
“Viiuldaja katusel”. Lavastajaks oli Ivo
Eensalu, muusikajuht Peeter Konovalov,
liikumisjuht Laine Mägi ja kunstnik Riina
Vanhanen. Suvekooliga tähistati ühtlasi
ENTi 15. sünnipäeva.
Eesti näitejuhtide teatritrupp on
harrastustruppide lavastajate, näitejuhtide

ja näitlejate kooslus, mis hõlmab inimesi
üle Eesti
Võrumaast Virumaani ja
Saaremaast Põlvamaani. Igal suvel
tullakse kokku, et veeta üheskoos
kümmekond päeva ning laagri lõpuks tuua
lavale üks või mitu etendust. Eelmiste
aastate etenduste lavastajateks on olnud
Üllar Saaremäe, Eduard Salmistu, Indrek
Saar, Indrek Sammul, Aleksander Eelmaa,
Rudolf Allabert, Kaarel Kilvet ja paljud

teised. Selle suve etenduse lavastaja
Ivo Eensalu oli lavastajaks ka ENTi
sünniaastal 1996 Pärnumaal Suurejõel.
Suvelaagrid toimuvad igal aastal
Eestimaa eri paigus, lisaks mandrile on
oldud ka Muhus, Ruhnus ja Pranglil.
Suvelaagri projektijuht oli Maarika
Koks.

Esimest korda Tallinnas tantsupeol

Talv läbi kestnud suure töö ja
pingutuse tulemusel õnnestus Kunda
1. klassi rahvatantsurühmal edukalt
läbida eelproovid ja ülevaatused ning
saada luba osaleda Tallinnas sel suvel
toimunud koolinoorte tantsupeol “Maa
ja ilm”. Tallinnasse sõitis 16 last koos
tantsuõpetaja Enna Laanemetsa ja
rühma saatva 1. klassi juhataja Maarika
Koksiga. Enamikule lastest oli see

esmakordne olukord nii kaua kodust
ja perest eemal viibida, aga lapsed olid
väga tublid. Kuna ilmad olid soosivad
(isegi liiga palavad) ja haigusi ette
ei tulnud, jättis Tallinnas veedetud
aeg lastele igati positiivse mälestuse.
Koduigatsust peletas kaasas olnud
kaisukaru.
Tantsuharjutused
vaheldusid
puhkehetkedega,
mil
meeldivaks

kosutuseks sai lauluväljakul müüdav
jääjook.
Kõige rohkem emotsioone ja
tundeid tõi esile nii esinejates kui
publikus “Kalli-kalli” tants, mille lõpus
moodustus kõigist 1. klassi tantsulastest
väljakule suur mõmmi-kujutis.
Emotsioone hoidis üleval ka pikkpikk rongkäik lauluväljakule, mis
rõõmsas meeleolus ei tundunudki
ületamatuna. Parasjagu vaeva tuli
tantsulastel näha, et marssimise ajal
sirget rivi hoida.
Lisaks tantsimisele jäi Tallinnas
aega Kadrioru pargi külastamiseks
ja sealse lossi ümber jalutamiseks,
loomaaias käimiseks ja MacDonald’sis hamburgeri söömiseks ning niisama
linnas jalutamiseks.
Kunda tantsulastel oli õnne pääseda
ka teleekraanile, seda nii tantsupeo
etenduse ülekande ajal kui ka
tantsupeole pühendatud saates “Peole!”,
mille salvestamisel oli üheks paigaks
just see kool, kus Lääne-Virumaa
tantsulapsed ööbisid.
Peale esimese klassi tantsulaste
osales Tallinnas tantsupeol ka teine
õpetaja Enna Laanemetsa rühm,
mis koosnes peamiselt 7.-9. klassi
õpilastest.
Maarika Koks

Allikas: AS Kunda Nordic Tsement

Kunda sõpruslaev Tasuja asus teenima
NATO miinitõrjeüksuse staabilaevana
Tasuja
teenistus
NATO
miinitõrjegrupis SNMCMG1 (Standing
Naval Mine Countermeasures Group
1) kestab juuli lõpust detsembri
keskpaigani. Viie kuu jooksul osaleb
Tasuja üksuse koosseisus erinevatel
miinitõrjeoperatsioonidel Põhja- ja
Läänemerel.
1973.
aastal
loodud
NATO
miinitõrjeüksusesse kuulub tavaliselt

kuni seitse alust Ühendkuningriigist,
Saksamaalt,
Hollandist,
Belgiast,
Norrast, Poolast ja Balti riikidest.
Eesti
alustest
on
varem
miinitõrjegrupis
teeninud
staabija toetuslaev Admiral Pitka ning
miinijahtijad Sulev, Sakala ja Admiral
Cowan.
Allikas: Eesti merevägi
Fotod tantsugrupi kogust
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LÜHIDALT
Kunda saab uued kaasaegsed spordiväljakud

Foto autor Allar Aron

Foto klubi kogust
Kunda linna klubis toimus 14.-20.
augustil X saksofonistide suvekool, millest
võtsid osa 36 noort saksofoniõppijat
üle Eesti. Suvekoolis osalesid lapsed,
kes harjutavad saksofonimängu alles
esimesi aastaid, kui ka need, kes juba
muusikakooli lõpetanud, ja lisaks veel ka
hobiharrastajad.
Suvekoolis oli võimalik osaleda Eesti
muusika- ja teatriakadeemia professori
Olavi Kasemaa individuaaltundides,
noorema astme ansamblitundides Edvin
Lipsu juhendamisel, vanema vanuserühma
ansamblitundides ning lisaks toimusid
osavõtjatest moodustuva orkestri tunnid
Jüri Takjase juhendamisel. Jüri Takjas oli
ka suvekooli kunstiline juht, kes valis välja
ja valmistas ette õpitava repertuaari ning
kujundas kontsertkava.
Saksofoni suvekool toimus juba
kümnendat korda ja seda tähtpäeva

tähistati ühiselt 19. augusti õhtul, kui külla
olid oodatud kõik saksofonimängijad, kes
on osalenud Kundas suve- või talvekoolis
aastatel 2002–2011.
Suvelaagri kontserdid toimusid Kunda
klubis ja Vainupea kirikus ning Kiviõli
linnas kaubanduskeskuse K5 hoovis ja
Rakveres Art Café kohviku suveaias.
Kontserdi
repertuaar
omandati
suvekooli jooksul ja see oli väga
mitmekesine. Mängiti muusikat klassikast
popini. Esitati ka üllatuslugusid, sest
lisaks saksofonile osakavad paljud lapsed
mängida ka teisi pille ja hästi laulda.
Aktiivsele
õppetööle
lisaks
toimusid suvekoolis mitmed huvitavad
tegevused vabal ajal. Uutele osalejatele
tutvustati Kunda linna ja selle kauneid
paiku, üheskoos võisteldi sportlikul
seitsmevõistlusel, mängiti sõnasõja- ja
orienteerumismängu,
meisterdati
ja

joonistati, osaleti fantaasiakonkursil, käidi
piknikul mere ääres ja ilusa ilma korral
ujumas kaunis Kunda rannas.
Suvekoolis oli osalejaid Rakverest,
Kadrinast, Tallinnast, Keilast, Raplast,
Koerust, Viimsist, Loksalt, Kuusalust,
Tartust,
Raplast,
Nõost,
Pärnust,
Vastseliinast, Märjamaalt ja Kundast.
Suvekooli peamine eesmärk on õpetada
saksofonimängunippe
professionaalide
käe all, saada ansamblipraktikat ja
esinemiskogemusi
ning
pakkuda
noortele võimalust veeta mõnusalt suvist
koolivaheaega toredas seltskonnas.
Suvekooli korraldamist toetab Eesti
Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Viru ekspertgrupp ja Kunda linn.

RSK sPORTKUNDA taotles 2011.
aasta kevadel PRIA toetust läbi
LEADER programmi, et rajada
Kunda linna staadionile kaks uut
mitmefunktsiooniga
spordiväljakut.
Projekti teostamiseks eraldas PRIA
RSK-le sPORTKUNDA 96 228 eurot.
Toetusraha abil rajatakse Kunda
staadionile kaks multifunktsionaalset

MTÜ Kunda Crew hiljutistest tegemistest

Maiu Küngas,
Kunda linna klubi juhataja,
Saksofoni suvekooli korraldaja

Karoliine pakkus teatrirõõmu nii omadele kui naabritele
Laste näitetrupis Karoliine on kolm
vanuseastet. Noorim koosneb esimese
klassi õpilastest, keskmises löövad kaasa
5.-6. klassi lapsed ja vanema rühma töös
osalevad 8.-11. klassis käivad noored.
Kõigil neil on sel kevadel-suvel olnud
võimalus pakkuda oma etendustega
külakosti ka naabritele. Kui noorem rühm
esines kevadel Kunda lasteaias, etendades
näidendit “Jussikese seitse sõpra”, millega
mõni aeg varem osaleti ka Väike-Maarjas
toimunud A. Paju nimelisel maakondlikul
algklasside teatripäeval, siis keskmine
aste oli kutsutud 20. augustil toimunud
Selja küla külapäevale, kus mängiti
etendust “Koll Kalli”. Vanema astme
suvine ülesastumine sai teoks Ubja
küla külapäeval 13. augustil etendusega
“Kakand ja kakand”. Lastele oli uudne
kogemus mängida vabas õhus, kus
pidi arvestama nii ilmaolude kui hääle
hajuvusega.
Selle suve tippsündmuseks kujunes
Kunda laste truppidele ja ka Kunda
huviteatri liikmetele kindlasti osalemine
Eesti näitejuhtide teatritrupi suvekoolis
ja
lavastuse
“Viiuljdaja
katusel”
väljatoomine koos kutseliste juhendajate
ja paljude näitejuhtidega Eesti eri paigust.
Selles suurprojektis osales Kundast 10
inimest: Karmen Sarap, Marta Maria
Koks, Robyn Maask ja Raimo Kozlov
laste nooremast astmest, Liisu Jäppinen ja
Jane Pall vanemast astmest, akordionistina
miniorkestris Sirje Koop ning Tiit Alte,
Uno Trumm ja Maarika Koks Kunda
huviteatrist, kellest viimane oli ühtlasi
suvekooli projektijuht. Projekti “Viiuldaja
katusel” toetasid Kunda linna klubi,
Kunda linnavalitsus ja ka kohalikud
ettevõtted AS Estonian Cell ja AS Kunda
Nordic Tsement. Suur tänu neile! Kunda
kultuurielu ja inimeste suvised tegemised
said tänu nendele kindlasti oluliselt
rikkamaks.
Maarika Koks
Kunda laste näitetrupi juhendaja

spordiväljakut – korv- ja võrkpalliplats
ning liivakattega võrk- ja jalgpalliplats.
Uute spordiväljakute ehitus algas
augustikuus ja ehitustöid teeb AS Lasila
Betoon, omanikujärelevalvet viib läbi
Lood&Partnerid
OÜ.
Ehitustööde
orienteeruv valmimisaeg on november
2011. MK

Mudeli autor Madis Vasser
Möödunudaastase “Kunda linna
aasta teo” laureaadil MTÜ Kunda Crewl on olnud tegus suvi, et realiseerida
kohalike noorte ammune unistus
korralikust väli-skatepargist. Veebruaris
PRIA konkursi raames kirjutatud
projekt osutus toetuse vääriliseks
ning lisaks ka linna abiga (3900 euro
ulatuses) on trikitajad sõlminud lepingu
skateparke ja mänguväljakuid ehitava
firmaga TipTipTap. Kui asjaolud
on soodsad, võivad ehitustööd alata

juba tuleva kevade alguses. Uus park
lahendab korraga mitu probleemi: ühest
küljest paranevad osavamate sõitjate
treeningtingimused, kuna Leivaka
sisepark neile enam erilist väljakutset ei
paku, teisalt aga on uuel platsil elemente
ka päris algajatele, kelle jaoks Leivaka
hüpped ehk liialt hirmutavad tunduvad.
Uus skatepark rajatakse staadioni
koolipoolsesse nurka ning on avatud
kõigile.
Madis Vasser

Perearstiteenusest Kundas

Ülemisel fotol noored näitlejad Selja külapäeval, alumisel Eesti näitejuhtide teatritrupi
suvekoolis ja lavastuses “Viiuljdaja katusel” (fotod näitetrupi fotokogust)

Alates 1. augustist 2011 alustas
Kundas tööd uus perearst dr Aleksandr
Lebed, kes hakkab patsiente vastu võtma
dr Marina Izjumova kasutuses olnud
ruumides.
Kundas töö lõpetanud dr Izjumova
nimistu on üle antud uuele arstile.
Käesoleva aasta aprillis ametist
lahkunud
dr
Paartalu
nimistusse
kuulunud Viru-Nigula valla elanikud
(u 730 inimest) olid ajutiselt üle antud
perearst Ruth Pulgale, kes võtab nad
nüüd oma nimistusse. Ülejäänud dr
Paartalu patsiendid (u 200 inimest Kunda
piirkonnast), kes olid ajutiselt antud
Sõmeru perearstikeskuse teenindada,
antakse samuti üle uuele arstile dr
Lebedile.
Viru-Nigula valla elanikel palume
end registreerida ümber dr Ruth Pulga
nimistusse novembriks. Suur tänu neile
patsientidele, kes on seda juba teinud!
Kunda piirkonnas olevad patsiendid,
kel on meditsiinikaart enda käes ja
kes ei ole endale uut arsti valinud, on

endiselt dr Paartalu nimistus ja nende
meditsiinikaardid antakse üle uuele
arstile.
Suur tänu dr Merike Siiakule, dr
Ruth Pulgale ja Sõmeru perearstikeskuse
arstidele dr Rita Uuetalule ja dr Maire
Suurkivile, kes tagasid keerulises
olukorras perearstiteenuse kättesaadavuse
Kunda ja Viru-Nigula piirkonnas!
Kunda linn andis uuele arstile tasuta
kasutamiseks ruumid, sisustuse ja
seadmed. Sisustus ja seadmed soetati tänu
ettevõtjate toele. Uut perearsti toetasid
AS Aeroc, AS Estonian Cell, AS Imprest,
AS Kunda Nordic Tsement, OÜ Kunrex
ja AS Lajos (loetelu tähestikuliselt).
Soovime uuele perearstile Kundas
head algust!
Dr Aleksandr Lebedi vastuvõtuajad:
E; T; K; N; R kell 8.00 –13.00 ja N kell
13 –18. Telefon 32 21 003.

HAMBAARST (Ehitajate 8) dr Malle
Mägi. Vastuvõtuajad: E 9-17; K 14.3019; R 9-15. Info telefonilt: 32 553 69

NAISTEARST MAIE KÕIVA (FIE),
Ehitajate 8. Tel: 32 21 677, 55 540 985 (sh
telefonikonsultatsioonid). Vastuvõtuajad:
T 8–14; K 14–20; R 8-14.

Allikas: Lääne-Viru maavalitsus ja
Kunda linnavalitsus
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Uue kooliaasta eel ... mõeldes kooliajale
E-intervjuu Silvia Südaga
Suvi on tore aeg ... Puhkamise ja mängimise
aeg. Soojad suvepäevad loovad kõik võimalused
ka põhjamaiseks mõnusaks puhkuseks, varbad
karges vees, ninad kuuma päikese poole. Lisaks
ilusale pruunile jumele on rannas olles võimalik ka
huvitavaid jutuajamisi kogeda ... Kohtume Silviaga
Karepa rannas, ujume üsna jahedas - et mitte öelda
totaalselt külmas :) - meres, võtame päikest ning
vestleme. Kuulan oma noort vestluskaaslast huviga
ning mõtlen kaasa - selle tulemusel aga tekib idee
mõtteid ka Kunda linna ajalehe tarbeks vahetada.
Ideest kuuldes ehmub Silvia esialgu ning püüab
intervjuust keelduda (peljates siiralt, et tema mõtteid
on ehk juba liialt ekspluateeritud). Mõeldes Kunda
linnalehe lugejatele palun (meelitan) ta siiski mõtteid
vahetama. Silvia nõustub ettevaatlikult. Räägimekirjutame koolist ja õppimisest. Olnust ja tulevast ...

Ei saa salata, et olen nüüd, veel hilises
kujunemisetapiski, ka konkreetselt kellegi teise
maailmavaatel ja põhimõtetel paljuski endale külge
lasknud hakata – ja seegi sai esialgselt võimalikuks
just Kunda kooli tõttu.
* Keeleteadlased väidavad, et keel sündis, kuna
ürginimesel tekkis sisemine vajadus oma järglasi
õpetada. Mis võiks olla kaasaegse noore inimese
jaoks need vajadused, milleks üldse õppida?
Kui õppimise all mõelda koolides ettenähtud
programmi omandamist, siis julgen väita, et suurem
osa kaasaegsetest noortest suhtub sellesse kui
paratamatusse “kadalippu”, mis tuleb vähegi edukama
tuleviku nimel läbida. Ja nii peitub õppimises lihtne
tahe või lausa teatav sund sel ühiskonnas soositud
“harituserajal” püsida. Üsna karm ja kurb mentaliteet,
seda küll, ent ometi laialt levinud. Kindlasti aga

õpetajatele, mida kooli juhtkonnale?
Mulle tundub, et nii õpetajatele kui ka juhtkonnale
on mul ühtne soovitus: võtke ametikohta koolis kui
suurepärast võimalust pikendada oma nooruslikku
elutunnetust.
Võib-olla
välimustki.
Üksnes
täiskasvanute keskel töötades ei pruugi ehk märgata,
kuidas
teatud mõttelaadist tulenevad võimed
manduma hakkavad – igapäevases kokkupuutes eri
vanuses noortega seda nii kergelt vast ei juhtu.
* Defineerisite oma lennu tragöödiaks
(tutipeokõnes), mille lugemist tuleks alustada
kokkuvõttest, jõudmaks sissejuhatusse, nagu oma
tagurpidi pööratud, kuid sisutihedas lõpukõnes
tegite. Miks tragöödia?
Leidsin juhuslikult ühe Mati Undi tsitaadi, mis
tundus meie lendu läbi heatahtliku iroonia kooliperele
iseloomustavat. Täispikkuses kõlab see järgnevalt:
“Väike tragöödia sureb koos mõne inimesega,
vahel lihtsalt loojuva päevaga. Aga suur tragöödia
haarab masse, terveid hulki, teda vaadatakse veel
sajandeid hiljem kino- või teatripileti hinna eest.”
Mõeldes tagasi meie klassi õpilaste tegemistele ja
ütlemistele, võib ehk väita küll, et haarasime masse,
pakkusime kõneainet nii õpetajate toas kui ka selle
väliselt. Aga seotus tagurpidise tekstiga? See viitab,
tuletan meelde, lähenemisviisile ja esialgse mulje
võimalikule petlikkusele.
* Mida sooviksid täna oma klassikaaslastelekaaslõpetajatele?
Soovin vaid, et igaüks neist/meist seaks
eesmärke ainult iseenda sisetunde ajel, aga oskaks
sealjuures märgata ning arvestada väärt nõuandeid
kaaslasteltki.
* Mida Sa ise nüüd edasi teed? Mida ootad
tulevikult?

Olin keskkooli lõpuaastal üks neist, kelle edasine
tulevik oli kõike muud kui selge (ehk pakub see
lohutust tulevastele abiturientidele, kes samuti
teadmatuses vaevlevad). Siiski, eelseisvaga seotud
suurimad murekohad laabusid ootamatult juulikuu
viimasel nädalal. Alustan sügisest Tartu ülikooli
filosoofia-teaduskonnas, jätkates esialgu süvendatud
tegelemist eesti keelega. Loomulikult küsitakse palju,
kes-mis minust siis lõpuks saab või tulla võib üldse,
kuid jätan alati vastamata, sest jätkuvalt ei ole edasine
lõplikult paigas. Olen eri võimalustele kõigiti avatud.
Ootan ja loodan, et tekiks põnevaid väljakutseid.
Et julgeksin neist ka õigel ajal kinni haarata, end
proovile panna ning seeläbi täiustuda.
* Mis Sa arvad, kuidas teha nii, et õppimine
oleks mõnus, mitte tüütu ja ebameeldiv kohustus?
Kuidas teha nii, et just õppimismõnu (mitte
õppimisvalu) oleks teadmistepõhise ühiskonna
elukestvaks aluseks?
Peamine on, et inimene saaks töötada teema
ümber, mis talle kõige enam huvi pakub. Tuleneb
ju koolideski õpilase suhtumine ülesannetesse ja
entusiasm kaasalöömisel just meelepärasusest. Samas
ei tasu hellitada võltslootust, et üksnes huvist piisab.
Lühidalt võiks öelda, et õppimismõnu loomiseski
tuleb hea ühendada kasulikuga. Teooria peab lähedalt
praktikaga seotud olema ning seda omapärasel köitval
viisil. Pikaajalisemat kasu toovad näiteks õppetöö ajal
korraldatavad keskkonnavahetused. Teadmistepõhise
ühiskonna elukestvaks aluseks pean mina igakülgset
ettevalmistust. Selle tingib aga juhendajate-õpetajate
endi pädevus, oskus tekitada oma “käealustes”
õppimismõnu läbi eluliste olukordade.
Küsitles Ebe Pilt

Maavanema vastuvõtul koos koolidirektori
Olev Lipuga (paremal) (foto erakogust)

* Oled Kunda ühisgümnaasiumi 2011. aastal
lõpetanud lennu kuldmedalist. See on kaunis
tunnustus. Mida kuldne medal Sulle isiklikult
tähendab?
Arvan samuti, et medal – olgu siis kullast või
hõbedast – on päris ilus ja uhkelt kõlav tunnustus.
Sellis(t)e tulemus(t)eni ma kogu kooliaja püüdlesin
ning … mis ma oskan kosta – õnnestus! Vastamaks
küsimusele, millist tähendust see minu jaoks omab,
kasutan juhust, et iseend juunikuisest maakonnalehest
refereerida: kuldmedal oli/on täiesti minu isiklik
eesmärk, esimene pikemat perioodi hõlmav tõeline
eneseteostus.
* Räägime Sinu kodukoolist - Kunda
ühisgümnaasiumist, kus õppisid 12 aastat. Kas
oled sellega rahul, mida kool Sulle andis?
Kahtlemata. Kahtlemata olen rahul, kuid usun
pisut enesekeskselt, et pigem oskasin ma ise kõike
endale vajalikku võtta. Igalt poolt. Anda võib palju
olla, hoopis olulisem on õppida selekteerima, mida
ligi lasta ning kaasas kandma hakata. Minu kodukooli
tagasihoidlikuks kiituseks aga siiski nii palju, et
pakkuda on seal tegelikult rohkem kui piisavalt
ning eks ütle üht-teist ka väike igatsus sealse miljöö
järele.
* Mis on parim asi, mida Kunda koolis õppisid,
ning halvim, mida kogesid?
Noooh … ei oska ega ilmselt saagi midagi
konkreetset esile tõsta. Olen suure osa oma senisest
elust selles keskkonnas veetnud, niisiis on Kunda
kooliga seotud väga mitmesuguseid mälestusi. Ometi
aga võin oletada, et just sealt olen saanud äraütlemata
hea kombe kõike ja kõiki analüüsida. Ent võib-olla
ka mitte; ehk on seegi kaasasündinud. Ma pole
kindel, kas saan väita, et negatiivsed kogemused
üldse puuduvad, kuid jällegi: selektiivne mälu tuleb
kasuks.
* Milles tunnetad Kunda kooli otsest rolli oma
isiksuse kujunemisel?
Lasteaias ma käinud pole, seega usun, et koduse
nii-öelda lastetoa kõrval ongi minu isiksusele enim
soodsat arengusuunda pakkunud klassikollektiiv,
kuhu õppima asusin. Kõik need esmased kokkupuuted
erinevat tüüpi inimeste ning koduväliste kohustusteõigustega pärinevad ju algklassiperioodist. Aastaaastalt oli kooli otsene roll viia mitmesuguste
inimsuhetega tegelemiseni. Nende käigus omandasin
oskuse end igale olukorrale vastavalt “häälestada”.

leidub neidki, kes enese mitmekülgset arendamist
tõesti naudivad. Lisaks on veel elukool, mida
õppekvaliteedi tõttu kõige kõrgemalt hinnatakse
– ja hindan isegi. Olgu igaühe personaalne töömeetod
selle kooli puhul milline tahes, siis õppimisvajadus,
tulemaks edaspidi (oma) kogemuste najal toime, on
vältimatu.
* Edule orienteeritud ühiskonnas on võimalik,
et õppimisest kujuneb lõpuks võistlus diplomite
nimel? Mis Sa sellest arvad?
Õppimisest kujuneb võistlus diplomite nimel, kui
inimesed i s e igasuguseid pabereid ületähtsustama
– ning, veel enam, nõudma – hakkavad. Et selline
rumalus ei süveneks, tuleb kõigepealt analüüsida enda
suhtumist sedasorti infokandjate usaldusväärsusse
ning seejärel formeerida süsteem, mis annab igaühele
võimaluse oma reaalseid teadmisi-oskusi esitleda.
* Mis Sa arvad õppimisest kui fetišist - kas
õppimisega on võimalik liialdada (ma ei mõtle
pelgalt õppimisest tingitud üleväsimust, vaid
otseselt teadmistega liialdamist, õppimissõltlaseks
muutumist)?
Kõige-kõigega
on
võimalik
liialdada.
Äärmuslikke tegelasi leiab igast eluvaldkonnast. Aga
konkreetselt õppimisfetiš … kõlab kuidagi kahtlaselt
eraelupuudulikkusena. Ma küll ei tea täpselt, mida
selline sõltuvus endaga igapäevaselt kaasa toob,
kuid selge on see, et pideva teadmistekogumise
kõrval kannatab “muu elu”. Ilmselt ei saa sel puhul
ka mingist täisväärtuslikkusest kõneleda. Mõtlen,
et eks me kõik pinguta millegagi aeg-ajalt üle, ent
mõistlikkuse piiri tuleks siiski üsna pea tajuda.
Huvitav, nad (õppimissõltlased) peaksid ju ometi
hoomama, et pole võimalik olemasolevat teavet täiel
määral endasse koguda, või ... see teadmine ei omagi
tähtsust?
* Kui Sul oleks võimalik praegustele Kunda
ühisgümnaasiumi gümnasistidele midagi kooliga
seoses soovitada, siis mis see oleks?
Neid soovitusi tuleks mult nüüd üsna ohtralt.
Püüdes leida kasulikema ja ühtlasi universaalse
nõuande, siis on selleks: väärtustagem head
seltskonda, sest sümpaatsete inimeste keskel on
lihtsam üle elada ka talumatuimad olukorrad.
Järgmisena tuleks soovitus kasutada otseteid kõikjal,
kus saab seeläbi oma pingekoormat kergendada, kuid
tallumata samas valusalt üle kaaskondlaste.
* Kunda kooli arengu nimel - mida soovitaksid

Silvia (foto erakogust)

MEIE KODU

august-september 2011

5

Peagi algab kool
Lapse arengut mõjutavad paljud keskkonnad,
süsteemid, protsessid ja nähtused. Neist kaks
suurema mõjuvõimuga süsteemi on KODU ja KOOL.
Ideaalis peaks lapsevanemal ja koolil olema õpilase
probleemide lahendamisel pidev koostöö ja selgelt
määratletud õigused ja kohustused.
Lapse
suureks
kasvatamine,
edasisteks
õpinguteks ja tööeluks vajalike ühiskondlike vormide
kujundamine toimub koostöös kodu ja kooliga, kuid
tahaksin rõhutada lapsevanema rolli osatähtsust.
Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses on kenasti kõik
õigused ja kohustused kirjas, seetõttu soovitan leida
lapsevanematel natuke aega nendega tutvumiseks.
Igapäevatöös kokkupuutuvatele probleemidele
tuginedes tegin väikese valiku antud seadusest.
Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses on kirjas
* Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne
käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks ning on
koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17aastaseks saamiseni.
* Koolikohustus on kohustus osaleda kooli
päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud

õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja
oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta
täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi
kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.
* Vanemat karistatakse rahatrahviga kuni 200
trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei ole
kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi
jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20
protsendist õppetundidest.
Põhjuseta puudumistesse ei saa rahulikult suhtuda.
See toob kaasa väga tõsised tagajärjed, mis võivad
mõjutada inimese elu aastakümneid.
Vanema kohustused koolikohustuse täitmise
tagamisel
* Luua kodus õppimist soodustavad tingimused ja
õppes osalemise eeldused;
* Esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitama
nende muutustest;
* Tutvuda koolielu reguleerivate aktidega;
* Teha koostööd kooliga käesolevas seaduses
sätestatud tingimustel ja korras;
* Kasutada meetmeid, mida talle pakub kool või

Varas ei maga

elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
* Pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni
poole;
* Taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase
elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides
sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete
rakendamist.
Kui vanem ei täida seaduses sätestatud kohustusi,
on valla- või linnavalitsus kohustatud kasutusele
võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.
Enamik lapsevanemaid on väga tublid, peavad neid
kohustusi iseenesest mõistetavaks ja ei näe siin mingit
tonti. Iga lapsevanema huvi peaks olema kasvatadaõpetada oma last nõnda, et ta elus hakkama saaks.
Lapse ja noorena väljakujunenud käitumismustreid on
hiljem väga keeruline muuta.
Soovin, et algav kooliaasta oleks õpilastele,
vanematele ja õpetajatele nende ootusi täitev ning
rohket koolirõõmu pakkuv.
Helgi Luik
Lastekaitsespetsialist

Sõime lõunat ja heitsime pikali, et n-ö leiba
luusse lasta. Silm vajus kinni. Korteri ust me ei
lukustanud. Kui ärkasime, saime aru, et keegi on
meil käinud, sest korteriuks oli pärani lahti. Kes
käis või miks, jäi mõistatuseks.
Elame Kalda tänavas. Õhtul kella kaheksa
paiku tuli kodanik Kasemäe tänavalt, kaasas minu
rahakott, mille oli leidnud oma maja keldrist. Kott
oli rahast tühi, õnneks oli kotti alles jäetud minu
ID kaart, mille järgi ma oma tühja rahakoti tagasi
saingi.
Umbes samal ajal kadus päevakeskuse töötajal
päise päeva ajal hinnaline mobiiltelefon. Ühel
muusikakooli töötajal kott koos raha ja igasuguste
dokumentidega.
On arvata, et lisaks esemetele kaovad varsti ka
aiasaadused.
Kundalased, olgem ettevaatlikud – vargad ei
maga!
Kahjukannataja

Rootsi Äriauhind 2011 ootab
kandideerima tublisid Eesti
ettevõtteid
Rootsi Eksportnõukogu, Rootsi suursaatkond ja
Swedbank kutsuvad ettevõtteid osalema konkursil
”Rootsi Äriauhind 2011”, kus saavad alates
sellest aastast kandideerida kõik ettevõtted, mis on
tegutsenud Eestis vähemalt 3 aastat.
Swedbanki ettevõtete panganduse tegevjuhi
Robert Kitti sõnul aitab konkurss tunnustada Eesti
ettevõtteid ning tõmmata ühiskonna tähelepanu
vastutustundlikule arengusuunale ettevõtluses.
”Rootsi Äriauhind on konkurss, mis tõstab
esile jätkusuutliku kasvu idee ning annab Eesti
ettevõtetele hea võimaluse tähelepanu pälvimiseks”
sõnas Kitt.
Rootsi Äriauhinda antakse välja kolmes
kategoorias, millest igas valib rahvusvaheline žürii
välja kolm nominenti, kellele saab osaks tähelepanu
18. oktoobril 2011 toimuval suurejoonelisel
konverentsil.
Tänavused kategooriad on:
1. Parim jätkusuutlikult kasvav ettevõte
2. Parim sotsiaalselt vastutustundlik projekt
3. Aasta noor ettevõtja
Eestis toimub konkurss juba kolmandat
aastat, eelmisel aastal võitis kiireima kasvuga
Rootsi ettevõtte auhinna AQ Lasertool, parima
sotsiaalselt vastutustundliku projekti eest tunnistati
advokaadibürood Sorainen ning aasta noore
ettevõtja tiitliga pärjati Anni Arro.
Kandideerida saab konkursi veebilehel
www.swedishbusinessawards.com, täites enne 14.
septembrit ära inglisekeelse ankeedi.
Lähemat informatsiooni konkursi ja konkursil
osalemise kohta leiab aadressilt www.swedishbus
inessawards.com või Tel.: +372 665 18 03, e-mail:
Janar.Sutt@swedishtrade.se

Tarkusepäeva aktused
1. septembril 2011
Kunda ühisgümnaasiumis
Kell 10.00 2.- 8. klass aulas.
Kell 11.00 1. ja 9.-12. klass aulas.
Aktustele järgneb klassijuhatajatund.

Kunda linna klubi tänab
Kunda linna klubi tänab Teid, head
abilised ja toetajad - teoks said huvitavad
sündmused Kundas 27. augustil 2011:
ABB Kunda korrashoiukeskus; Sulev
Salumäe; Toomas Jurtom; Urmas Peil;
Väino Randver; Ando Källo; Peeter Laurits;
Ingmar Laurits; Ragnar Laurits; Joonas
Roots; Kristjan Laubholts; Liisi Uusküla;
Annely Sikkar; Draamaringi noored ja
Anne-Liisi Laaneste; Ansambel Fantaasia;
Maanteeameti
ida
regioon;
Margit
Lichtfeldt; Estonian Cell; Piret Kaljula;
Saile Pikka; Riina Orgus; Evely Vaigur;
Elle Türkel; Pille Nõmme; Epp Kaljos;
Ervin Lember; Rakvere muusikakooli
saksofonikvartett; Jüri Takjas; Daniil
Volkov; Andrus Arro; Jaanus Prits.
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Kunda linna XV mere- ja perepäev
16. juulil 2011 toimus Kunda rannas XV mere- ja perepäev

MK

MK
Merepäevalisi käis tervitamas Neptun, kes saabus randa Kunda päästekomando abil. Fotol Neptuni
kohtumine Kunda linna sõpruslaeva komandöri Indrek Vinkeli (paremal) ja Kunda linnapea Allar
Aroniga. Foto autor Jaanus Prits.

Merepäeval toimus laat, räimeküpsetamise
konkurss ja tantsuõhtu ansambliga Meie Mees.

Foto autor Jaanus Prits
Fotode autor Jaanus Prits

MK

Merepäeval oli võimalik
kiteboardingut jälgida.

Kunda

rannavees

Mere- ja perepäeva tähtsündmuseks oli räimeküpsetamiskonkurss “Kunda ranna räimeroog 2011”.
Konkursil osalemise ülesandeks oli värskest räimest roa küpsetamine. Valminud roogasid maitses ja
hindas žürii maavanema Einar Vallbaumi (fotol paremal) juhtimisel.

MK
Eesti näitejuhtide teatritrupi valmistatud räimeroog
pälvis konkursil huvitavaima retsepti tiitli.

Mere- ja perepäeva muutsid ilmekaks huvitavad esinemised: esmakordselt esines Kundas noorteansambel
Ketikoerad, samuti nn poliitbänd Kunda moodi, kus räppis ka linnapea (vt lk 6). Foto autor Jaanus Prits.

Lastel oli võimalik vaadata klounikava, meisterdada
pille, osaleda liivalosside ehitamise konkursil,
osa saada Teatribussi etendusest “Võlupill” ning
draamaringi klounišõust (parempoolsel fotol).

MK

Külas olid sõbrad korstnapühkijad, kes valmistasid
merepäeval õnnenööpe. Foto autor Jaanus Prits.

MEIE KODU
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Räimeküpsetamise konkurss
Kunda merepäeval toimus räimeküpsetamise
konkurss “Kunda ranna räimeroog 2011”. Räimi
küpsetati sel korral võidu juba neljandat korda.
Osavõtjaid oli 5 võistkonda. Sellel aastal nägi
reeglistik ette 14 toiduainet, millest vähemalt 10-e
kasutamine oli kohustuslik.
KONKURSI TULEMUSED: I koha võitis
võistkond Rukkilill (Evely Press, Monika Arro,
Minna Rummi) retseptiga – Esimene katsetus; II
koha võitis Eesti näitejuhtide teatritrupp retseptiga

– Punased purjed; III koha võitis Oriflame team-i
võistkond retseptiga – Kunda majakas.
Ära märgiti ka huvitavaim retsept – Eesti
näitejuhtide teatritrupp; Põnevaim retsept – Rukilill;
Fantaasiarikkaim retsept – Rukkilill; Orginaalsem
retsept – Rukilill.
Täname asjalikku ja professionaalset žüriid ning
kohtumiseni jälle järgmisel aastal!
Kristi Onkel
Räimeküpsetamise projektijuht
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Kunda ranna räimeroast 2011
– kõnelevad tiitlivõitjad

Rukkilille-tüdrukud võidukarikaga
Foto autor Jaanus Prits

Foto autor Jaanus Prits

Merepäeval esines Kunda linna uus bänd

Kuidas idee sündis? Hakkasime mõtteid koguma
juba enne, kui olime võistkonna kirja pannud.
Lappasime erinevaid kokaraamatuid – nii uusi kui
vanu. Häid retsepte leidsime mitmeid, aga ükski
neist ei tundunud see õige. Seepärast ei saagi öelda,
et valmistatud roog oleks tehtud kindla retsepti
kohaselt. Mõtteid oli palju, millest lõpuks oma retsepti
kokku panime – valisime ühe mõtte siit, teise sealt,
kolmanda oma peast ja nii võidutoit sündiski.
Tulime võistlusele positiivsete emotsioonidega
– teadsime, et tähtis ei ole võit, vaid osavõtt.
Valisime oma stiili, mida publik võibolla ei pannudki
tähele: must leib, rahvariidevööd ja linased rätikud
põlledeks, paekivi, rukkilill – püüdsime kasutada
eesti rahvuslikke detaile. Rukkilille kasutasime nii
võistkonnanimes, garneeringus ja ka toidu sees.
Valmistatud toidu koostis: värske räim; eesti
kange sinep; sellerisool; petersell; rukkilill; sibul.
Komponendid segasime kokku ja lasime natuke aega
seista. Kastmeks: hapukoor; majonees, krevetid,

marineeritud kurk.
Kuidas valmistada? Räimed keerata rulli ja
lükkida värskesse kadakavardasse vaheldumisi
värske kartuli ja paprikaga. Enne pannile panekut
keerutada musta leiva purus. Praadimiseks kasutasime
kadakaokstega maitsestatud õli ja või segu. Pärast
kerget pruunistamist küpsetasime kadakaokstel.
Nipp: Selleks, et kadakad piisavalt ja head maitset
annaksid, tuleb kasutada Viru-Nigula ja Hiiumaa
kadakaoksi suhtes 1:1. Õnneks tuligi meie üks
võistkonnaliige Viru-Nigulast ja teine Hiiumaa kaudu
Saaremaalt.
Et head kraami mitte raisku lasta, valmis ka teine
roog. Räimedes oli palju marja, Selle praadisime võis
ja pakkusime leival koos küpsetatud mozzarellaga.
Esialgu põhitoitu plaanitud mozsarella juust sulas
rullide vahelt kahjuks välja.
Ootame uut aastat ja otsime juba uusi ideid,
millega üllatada.
Evely, Monika, Minna

Kunda uus bänd
Foto autor Jaanus Prits

Kunda mere- ja perepäeval esines
esmakordselt bänd, mille koosseisu kuulusid
põhiliselt Kunda volikogu ja komisjonide
liikmed.
Uue bändi koosseisus astusid üles volikogu
liikmed Jelena Feodorova, Jelena Vainlo,
Kalev Sädeme ja Jaak Jalakas. Volikogu
kultuurikomisjoni esindasid Arvid Kilm ja Maiu
Küngas, hariduskomisjoni Kaido Veski ning
majanduskomisjoni Meelis Suban. Laulmas
kuuldi ansamblis ka linnapead Allar Aronit.
Bändile andis juhiseid Väino Randver, kes
juhendab ka Kunda noortebändi Fantaasia. MK

2012. aasta suvel toimub Kunda
rannas taas Sõbralaat

Linnapea Allar Aron räppimas
Foto autor Jaanus Prits

Kunda linna klubi tänab häid koostööpartnerid ja
toetajad X mere- ja perepäeva korraldamisel:
Kunda sadam, Eiki Orgmets, Aleksander Nikolajev
AS Kunda Nordic Tsement; ABB Kunda
korrashoiukeskus; AS Imprest; OÜ Palgardi Kraana;
AS Kunda Nordic Tsement liikuva tehnika osakond;
OÜ Siberi Puidutöökoda ja Meelis Parijõgi; IdaEesti päästekeskus; Politsei- ja Piirivalveamet;
Maanteeameti ida regioon; Eesti korstnapühkijate
koda; KÜG draamaring ja Anne-Liisi Laaneste;
Idamaise tantsu stuudio Alima ja Epp Kaljos; Kunda
linna majanduskeskus; Einar Vallbaum; Ivo Eensalu;
Koit Uustalu; Krista Engelbrecht; Küllike Koha;
Kunda õpilasmaleva noored; Jaak Jalakas; Kristi ja
Riho Onkel; Sirje ja Maarja Liiskmaa; Katrin Viilver;
Evely Vaigur ja salsatantsijad; Väino Randver ja
ansambel Uus bänd; Kunda linnavalitsus ja kõik
toredad inimesed, kes meid aitasid ning toetasid!

Tantsuhuvilised said merepäeval nautida flamenko, soolosalsa, šõu- ja idamaise tantsu programme.
Huvitavaid tegevusi viisid läbi Ida-eesti päästekeskus ja maanteeamet. Foto autor Jaanus Prits.
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Sportlikult mere- ja perepäeval

Spordihuvilistele oli merepäeval mõeldud rannavõrkpalliturniir, pingelist kaasaelamist pakkus sõpruskohtumine
jalgpallis (ülal fotol, all paremal nurgas kohtunik Jaak Jalakas), kus vastamisi olid Kunda linna ametnike ja
poliitikute võistkond ning Eesti korstnapühkijate koja liikmed. Fotode autor Jaanus Prits.

MEIE KODU

Kettaheitevõistlus Adolf Noormetsa karikale
Kunda linna staadionil
17.09.2011
Adolf Noormetsa mälestuseks pühendatud
temanimeline kettaheitevõistlus toimub 17.
septembril 2011 Kunda Staadionil algusega
kell 13.00. Võistluste korraldaja on Kunda
spordikeskus.
Võisteldakse absoluutarvestuses eraldi naistele ja
meestele. Kolme paremat autasustatakse karikaga,
kõiki osalejaid mälestusvõistluse diplomiga. Iga
võistleja võistleb oma vanuseklassile ettenähtud
heitevahendiga. Võistlejatel on võimalus kasutada
Kunda spordikeskuse riietusruume. Osavõtt
võistlusest on tasuta.
Esmakordselt toimus Kunda staadionil
Adolf Noormetsa mälestuseks pühendatud
kettaheitevõistlus aasta tagasi 17. septembril.
Kohal oli Gerd Kanter, kes lisaks avaheitele
jäädvustas Kunda linna traditsioone järgides ka
käejälje tsementplaadile. Huvilistel on võimalik
seda uudistada Kunda muuseumis.
Esimese võistluse rekordiks heideti 32,04m

Gennadi Zadonski poolt. Sellel aastal on võimalus
tulemusi näidata ka naistel. Kindlasti tulevad
head tulemused, sest Kunda staadion sai suvel
uue kettaheiteringi. Suur tänu Kunda Nordic
Tsemendile.
Täiendavat infot saab kodulehelt www.kunda.ee
või telefonil 325 5994 Erge Loorits
Võidukaid võistlustulemusi ja elamusi!
Erge Loorits
Kunda spordikeskuse juhataja

SPORDIKESKUS ALUSTAB UUT
HOOAEGA
Avatud E-R kell 7.00- 22.00
L-P kell 11.00- 21.00
vt täpsemalt lk 9

MEIE KODU
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Kunda I rullimaraton

Kunda spordikeskuse 2011/2012 hooaeg
Avatud
E-R kell 7.00- 22.00
L-P kell 11.00- 21.00
SPORTIMISVÕIMALUSED:
Võimlas – korvpall, võrkpall, saalihoki,
sulgpall, tennis ning muu sportlik tegevus. NB!
Võimla põrand on renoveeritud.
Väikeses saalis – aeroobika, lauatennis, koroona
ning muu sportlik tegevus
Jõusaal, 4x25 m bassein, lastebassein liumäega,
staadion.
Organiseeriud tegevused basseinis:
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.00 ja
16.00 ujumistreeningud õpilastele. Treener Chris
Tõnning.
Esmaspäeviti
kell
17.00
individuaalne
ujumistehnika õpetus täiskasvanutele.
Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 19.00
vesiaeroobika (esimene tund 4. oktoobril) juhendab
Kaire Taalkis.
Kolmapäeviti kell 12.00 ujumine beebidele
kell 13.30 tasakaalukas vesivõimlemine
kell 17.00 pereujumine (veemängukool )
lapsevanem koos lapsega

Osalemine basseini pääsme hinnaga, õpilaste
treeningud tasuta
LÕÕGASTUS ja SAUNAD
Mullivanni kasutus basseini lahtioleku aegadel
Aurusaun E-R kell 15.00- 22.00
L-P kell 11.00-21.00
Leilisaunad EKNR kell 15.00-22.00; T kell 10.0022.00; L-P kell 11.00-21.00.
Linnasaun naistele L-kell 11.00-19.00
Linnasaun meestele P kell 11.00-19.00
LASTE MÄNGUMAA
Avatud maja lahtioleku aegadel.
Sünnipäevadeks broneerimise võimalus.
Iga kuu teisel laupäeval kell 12.00-16.00
MEISTERDAMISE
ÕPITUBA
lastele
ja
vanematele. Esimene tund juba 10. septembril.
Juhendaja Erja Türkel.
KOHVIK avatud maja lahtioleku aegadel
MAJUTUS - põrandamajutuse võimalus
Info telefonil: 325 5994 (Kunda spordikeskus); eposti aadressil: spordikeskus@kunda.ee
http://spordikeskus.kunda.ee/

Kettaheide XIII suvemängudel

31. juulil 2011 toimus EMT rullituuri etapina
Kunda I rullimaraton.
EMT rullituur on üle-eestiline rulluisutamise
ja rullsuusatamise erinevatest distantsivalikutest
kokku pandud sarivõistlus, kus osalemine
on jõukohane erineva vanuse ja oskusega
harrastajatele.
Rullituuri
eesmärgiks
on
rulluisutamise ja rullsuusatamise kui meeldivate
suveharrastuse propageerimine laste, harrastajate
ja sportlaste seas.
Lastesõidud (PISIRULL ja POP lastesõit)
ning turvatud lasteala loovad võimaluse tulla
kogu perega osalema ja kaasa elama. Rulluisu
poolmaraton ehk IIZI Skate on mõnus võimalus
iseenda ja sõpradega rulluisutamist nautida.
Rulluisumaraton on kergeim pingutus erinevaid
maratonidistantse võrreldes − hea algus teha
tutvust kestvusala harrastamisega! Suusarull on
hea võimalus EMT Estoloppet osalejatele oma

Raamatukogu korraldab
koolidele raamatukogutunde
Raamatukogu korraldab koolidele raamatukogutunde, tutvustades õpilastele raamatukogu, teavikute paiknemist riiulitel, raamatukogutööd. Tunniteema kokkuleppel.
Tunni läbiviimiseks vajalik eelnev kontakteerumine raamatukoguga (32 21 824; 32 21
724) aja kokkuleppimiseks.

NÄITUSED RAAMATUKOGUS
Kunda linna raamatukogus muutuvad
väljapanekud muutuvad raamatukogus iga
kuu.
Oodatud on lugejate ideed ja soovid
näituste ning väljapanekute jaoks!
Täiskasvanutele on välja pandud:
* Aiast purki
* Lugeja soovitab
* Surm ridade vahel
* Peenralt kööki (vene keeles)

vormi suvel kontrollida ja võrrelda! Ratastooliralli
on vapruse ja hea tahte korral võimalus osaleda
Eesti suurimal rulluisutamise sarivõistlusel.
Kunda I rullimaratonil osalejad: 40 km
maraton − 142 lõpetajat; 20 km Iizi − 128 lõpetajat;
Suusarull − 23 lõpetajat; POP lastesõit − 35
lõpetajat; Pisirull − 11 osalejat; Ratastoolisõit − 2
osalejat; Kokku − 341 lõpetajat.
Kunda rullimaratoni võitis Schänkel-Skateland
esindaja Nikolay Yugay Venemaalt (alumisel
fotol). Eestlaste edukaim oli Indrek Tobreluts (Albe
Team Bont), kes sõitis teiseks (ülemisel fotol).
EMT rullituur 2011 korraldaja on OÜ TopSport
koostöös Eesti rulluisuliidu, sponsorite ja
toetajatega, toetudes FIRS ja WIC rahvusvahelistele
reeglistikele võistluste korraldusel.
Fotode ja teksti allikas: EMT rullituuri 2011
Kunda etapi korraldajad

RAAMATUKOGU ON AVATUD:
E, T, N, R 10.00 - 18.00
K 11.00 - 19.00
L 10.00 - 15.00
Iga kuu viimane tööpäev sanitaarpäev.
Iga kuu esimene tööpäev viivisevaba.

TASUTA TEENUSED KUNDA
LINNA RAAMATUKOGUS
Teatmeteoste kohapeal kasutamine
Raamatulaenutus
Lugemissaali kasutamine
Ajakirjade ja ajalehtede lugemine ja laenutamine
Interneti kasutamine (1 tund)
Lugejakaardina võimalus kasutada ID-kaarti
Päringute esitamine (suuremahuliste
päringute täitmise aeg kuni 24 tundi)

Allikas: http://raamatukogu.kunda.ee

Esikolmik kettaheites: I koht - Lembit Zahkna, II koht - Tiit Lääne. III koht Heldur Lahne
(foto Jõudi kodulehelt)
8-10. juulil toimusid Eestimaa XIII suvemängud
Kunda linna esindasid vaid võrkpallinaised
Rakveres. Kokku osalesid Rakveres kõigi 15 maa- (Küllike Koha), Vitali Budilov ja Heldur Lahne
konna ja enam kui 110 omavalitsuse võistkonnad. kergejõustikus. Kettaheite võistluse finaalis olid ka
Esmakordselt osalesid Eestimaa suvemängudel ka kaks endist Kundalast - 5. koht Aivar Lankei (Kadkülalised Poolast ja Soomest. Mängude patrooniks rina) ja 6. koht Aivo Mirka (Põltsamaa). Heldur
oli president Toomas Hendrik Ilves.
Lahne saavutas kolmanda koha. MK

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev Rakveres
6. septembril 2011 algusega kell 13.00 korraldab
Lääne-Viru maavalitsus koostöös SA-ga Lääne-Viru
arenduskeskus maavalitsuse suures saalis infopäeva
tutvustamaks Kohaliku Omaalgatuse Programmist
toetatavaid tegevusi ning nõudeid taotlusvormi
koostamiseks.
Infopäeval tutvustatakse lühidalt programmi,
maakonnas rahastatud projekte ning räägitakse
ka
projektidele
teostatavast
järelevalvest.
Traditsiooniliselt
antakse
ühele
maakonna
vabaühendusele võimalus tutvustada oma edulugu ja
programmist rahastatud tegevusi. Kohvipausi ajal on
osalejatel võimalik kogemusi vahetada ning küsida
personaalset konsultatsiooni kontaktisikutelt.
Programmi tutvustab Lääne-Viru maavalitsuse
peaspetsialist Kaire Kullik ning maakondliku
arenduskeskuse tegemisi vabaühenduste konsultant
Kaie Kranich.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastatakse
Siseministeeriumi eelarvest. Programmi eesmärgiks
on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime
kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna
kaasamise ja koostöö tugevdamise.
Toetatavad
tegevusvaldkonnad
on
kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku
arengu kavandamine, kohaliku ajaloopärandi
ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku
elukeskkonna parandamine.
Infopäev on tasuta, osalejatel palume kindlasti
eelnevalt registreeruda. Registreerumise tähtaeg on
05.09.2011 kell 12.00.
Kaire Kullik
Lääne-Viru maavalitsus
arengu- ja planeeringuosakond
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ENGLISH CAMP 2011

Foto autor Laivi Kruusimägi
Kolmandat aastat järjest toimus Kunda
ühisgümnaasiumi ja Rakvere vene gümnaasiumi
õpilastele aktiivõppemeetodil põhinev inglise keele
ning integratsiooni laager English Camp. Sellel
aastal oli osalejaid ka Tapa vene gümnaasiumist.
Laagri teemaks oli enesearendus ning selle
raames läbiti väga erinevaid treeninguid ameerika

MEIE KODU

Kooliteatrite suvekoolis Rannal

jalgpallist karikatuurteraapiani.
Laagriliste enesessesüvenemisel lõid kaasa
Katrin Joselin ja Maria Kingsepp, kes tutvustasid
võimalusi, kuidas noored ise saavad oma
ideesid teostuseni viia. Mälutreeningutehnikaid
praktiseeris Roman Šabanov, Nigel Mann
rääkis elamisest võõras kultuuris ning oma äri
võmalusest enda elu näitel, Bjorn Hjulmand
tutvustas aga ärimaailma ootusi ja lootusi noorte
palkamisel ning oma äriidee teostamisest. Kristjan
Vool viis läbi enesemotiveerimisloengu ning
Anouar viis laagrilised kurssi kultuuridevaheliste
erinevustega ning andis aimu enesekontrolli- ning
alalhoiuinstinktidest. Pia Maria Uuetoa kutsus
meid heldelt oma vanavanemate koju praktiseerima
karikatuurteraapiat, värviteraapia jäi aga Reti
Üprausi kanda. Madis Masing ja Lauri Paeveer
viisid läbi põhjaliku enese tundmaõppimiskoolituse
ning Karl Verlin innustas noori eneseväljendust
arendama. Ka sõjaväeline motivatsioon ei jäänud
laagris puudutamata, saadud teadmised kasutati
kohe ära ameerika jalgpallis. Põgusalt peatuti
meditatsiooniteemal.
Kogu laager sai teostatud võrratute päevajuhtide
käe all, kelleks olid Kevin Poll, Marin Vomm ja
Kristjan Vool ning toitlustajate Evely Pressi ja
Kairi Pressi suurepäraseid toite nautides.
Laager toimus tänu toredatele toetajatele,
südamlik tänu: AS Estonian Cell, AS Kunda Nordic
Tsement, kohvik Kajakas, kohvik Saarepiiga,
Mikumaa talu, Maire Kivimaa, Urve Hang, Raineri
Grupp OÜ.
Anne-Liisi Laaneste
Laagri korraldaja

Steve Lury ja Andres Roots bändiga Kundas

Steve Lury (fotol paremal) ja Andres Roots
tuuritasid Roundaboutiga Eestis. Kunda linna
klubis toimus kontsert 9. augustil 2011.
Steve Lury on suupillivirtuoos - varem Pärnu
suupillifestivalil ja Haapsalu Augustibluusil üles
astunud ning 2009. aasta CD-ga “Bullfrog Brown
with Steve Lury” Eesti muusikaauhindadelegi
kandideerinud Briti bluusimees, kelle karjäär sai

alguse 1960ndate aastate Londonis.
Kundas saatis Luryt ansambel Andres Roots
Roundabout laiendatud koosseisus: Andres
Roots (kitarr, Bullfrog Brown), Peeter Piik (bass,
Bullfrog Brown), Kalle Kindel (trummid, Svjata
Vatra) ja Ahti Bachblum (klahvpillid, 4-kordne
Raimond Valgre laulufestivali ja 5-kordne Alo
Mattiiseni muusikapäevade laureaat). MK

Maavalitsus ootab “Hea ettevõtja” ja “Tubli
töötaja” rinnamärkide kandidaate
Lääne-Viru Maavalitsus kutsub üles esitama
kandidaate, keda autasustada uute LääneVirumaa rinnamärkidega – “hea ettevõtja” ja
”tubli töötaja”.
“Hea ettevõtja” konkursi eesmärgiks on esile
tõsta ja tunnustada pikaajalisi ettevõtjaid, kes
loovad töökohti ja kelle najal majandus püsib.
Kolmes järgus kavandatud rinnamärk “Hea
ettevõtja 10/15/20 aastat” antakse ettevõtjale
(51% osanik, tippjuht), kes on juhtinud
konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt vastavalt
10, 15 või 20 aastat.
Rinnamärgiga “Tubli töötaja” soovitakse
väärtustada inimest, kes on töötanud konkreetses
ettevõttes või asutuses vähemalt 10 aastat, kelle
panus antud organisatsiooni arengusse on olnud
märkimisväärne ja kes on olnud ühiskondlikult
aktiivne. Nimetatud rinnamärke antakse

kalendriaastas kuni 15.
Ettepaneku koos põhjendusega rinnamärgi
andmiseks võib esitada ettevõte, kohalik
omavalitsus, mittetulundusühing või mõni muu
organisatsioon.
Kirjaliku taotluse koos põhjendusega palume
esitada Lääne-Viru Maavalitsusele hiljemalt 19.
septembriks 2011.a aadressil Fr. R. Kreutzwaldi
5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil
maavalitsus@l-virumv.ee. Põhjenduses palume
ära märkida, kellele ja mille eest rinnamärki
taotletakse ning taotleja kontaktandmed. Otsus
rinnamärgi andmise kohta tehakse maavalitsuses
23. septembriks 2011.a.
Rinnamärkide
saajad
avalikustatakse
maakonnalehes ja Lääne-Viru Maavalitsuse
koduleheküljel.
Allikas: Lääne-Viru maavalitsus

16.-19. augustil möödus neli päeva Kunda
laste näitetrupi Karoliine 19 liikmel ja juhendaja
Maarika Koksil Jõgevamaal Ranna külas
kooliteatrite suvekoolis. Osalejaid oli 11 nooremast
astmest, 6 keskastmest ja 2 vanemast astmest.
Elamine ja ööbimine toimus telklaagris, transpordi
eest tasumisel toetas Kunda linn, toiduraha eest tuli
igaühel ise hoolt kanda.
Laager asus Peipsi järve kaldal looduskaunis
kohas ja toimus juba 16. korda. Kunda lapsed
osalesid sel aastal esmakordselt. Laagris
toimusid päevasel ajal õppetunnid, kus tegeldi
liikumisõpetuse, loovuse arendamise, butafooritöö
tundmaõppimise, mängulisuse ja kõnetehnikaga
erinevate
õppejõudude
juhendamisel.
Õppejõudusid oli nii Jõgevalt, Tallinnast kui
Tartust. Ka kaasasolevatel õpetajatel-juhendajatel
oli aeg sisustatud kohtumiste ja loengutega, mida
viisid läbi Maret Oomer Eesti harrastusteatrite
liidust, Rain Mikser Tallinna ülikoolist, Gerda
Kordemets, Toomas Lõhmuste ja paljud teised.
Vabadel hetkedel oli võimalus järves supelda ja
sõbruneda teiste truppide liikmetega.
Õhtuti olid samuti arendavad tegevused,
võistlused, mängud ja loomulikult aeg ka
tantsuvihtumiseks. Looval spordivõistlusel, kus oli
oluline vastupidavus, osutus publiku lemmikuks ja
võitjaks Kunda väike poiss Vadim Kapitonov, kes
ei saanud hääletamisel ühtegi vastuhäält. Korralikus
vihmasajus peeti maha tõsine teatevõistlus, kus
võistkonnad olid moodustatud eri vanuses ja eri

paikadest pärit lastest ja noortest. Üldse oli laagris
olijate vanus väga lai – ulatudes 1. klassi põnnidest
üliõpilasteni välja. Kõigil vanusegruppidel tuli
iseseisvalt ette valmistada väike lõpuetenduski.
Meeldejäävaimaks osutus kõigile kindlasti
viimane õhtu pimeduses leegitsevate sadade
küünaldega, millest osa oli parvedega järvel ja
sinna juurde kõlava muusikaga (S. Sisask, J. Tätte
jne). Igaüks sai ka ise oma küünla asetada talle
laagris meeldivaimasse kohta ja soovida ühe soovi.
Kogu meeleolule andis palju juurde ka selginenud
taevas, kuupaiste järvel ja langevad tähed. Kuna
selline õhtu on laagris juba traditsioon, on sellel
õhtul laagris alati kuulsaid külalisi lähemalt ja
kaugemalt, kes tulevad kindla soovi ja teadmisega,
et seda meeleolu nautida. Sel aastal olid kohal
näiteks Jõgeva maavanem, Jaak Allik, Toomas
Lõhmuste, Gerda Kordemets ja mitmed näitlejad,
kellest paljud on saanud omal ajal tuule tiibadesse
laagri iga-aastase korraldaja ja eestvõtja Jõgeva
kooliteatri Liblikapüüdja ridadest.
Osalejatel oli nendest neljast päevast koju kaasa
võtta suur hulk uusi teadmisi ja oskusi, palju uusi
sõpru, unustamatud muljed ja mitmelgi esimene
telgis magamise kogemus. Esimese klassi lapsed
olid küll oma esimese pikema kodust äraolemise
tuleproovi saanud juba sellesuvisel tantsupeol
Tallinnas.
Tekst ja fotod Maarika Koks
Kunda laste näitetrupi Karoliine juhendaja
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sõpruslaeva komandöri ning teistega
* Mis on Tasuja igapäevased ülesanded
(millega meeskond tegeleb, milliseid eesmärke
täidab, millist filosoofiat eneses kannab jne)?
Tasuja igapäevased ülesanded on suuremas
plaanis need, mida vastavalt Mereväe ülema
aastakäsuga
eesmärkide
ja
ülesannetega
määratakse. Teiseks, kitsamalt – meeskonna
väljaõpe ja pidev treening, et olla valmis ja
järjepidev ülesannete täitmiseks. Meie jaoks on
oluline laeva tehnilise valmisoleku tagamine, selle
kontroll ja laeva regulaarne hooldus.
* Eesti merevägi on üks väiksemaid
maailmas - kuidas hindate meie väikese
mereväe võimekust? Kas see on piisav, et
Läänemerd ja Eestit kui mereriiki turvaliseks
paigaks pidada?
Mereväe põhiülesanne on miinitõrje, ehk siis
rahuajal I ja II maailmasõja aegsete meremiinide
ja lõhkekehade kahjutuks tegemine väljaõppe ja
riigi kaitseks valmistumise eesmärgil. Läbi selle
arendame oma võimeid ja oskusi tegutseda ka
rahvusvaheliselt koostöös liitlastega. Riigikaitse
ja turvalisema merekeskkonna nimel tegutseme
me iga päev, olles merel või hooldades laeva.
Miinitõrjevõimekuse arendamine on vajalik,
et sõja-ajal oleks oluliselt kiiremini võimalik
tegutseda juba tuttavas merepõhjas ja toimunud
muutuste põhjal uut infot jälgida.
Kirjeldage palun maikuu keskel Kunda ja
Vergi lahel toimunud õppust Baltic Fortress
2011. Kas õppus oli edukas?
EML Tasuja valmistub tegutsemiseks NATO
alalises miinitõrje grupis ühe alalise staabilaevana.
Sel ajal, kui toimus Baltic Fortress, hooldasime ja
tegime remonttöid, mistõttu piirdusime õppusel
ettevalmistava osaga miinide veeskamisel. Iga
õppust, mille käigus õpitakse, saadakse tagasisidet
ja parandatakse selle põhjal seniseid oskusi, võib
lugeda edukaks.
Kuidas ja mis eesmärgil on mereväe
argipäeva kombineeritud tsiviilkoostöö (sh
sõprussuhted kohalike omavalitsustega)?
Koostöö eesmärgiks on suuremalt osalt
väljaõpe ning hea koostöö kohaliku elanikkonnaga,
et üksteist mõistetaks riigikaitsel ka kriitilistes
olukordades.
Teeme kohaliku omavalitusega koostööd, et
omada mõistmist kohalikus kogukonnas ning
näidata Mereväega koostöös ka riigikaitse olulisust.
Kundas on meid alati väga hästi vastu võetud ja
usun, et meie kontaktid jätkuvad tulevikus juba
uute ideedega.
Näide tsiviilkoostööst – eelmisel aastal muutus
ka aktiivsemaks Mereväe ja Päästeameti vaheline
koostöö, seda just mõlemapoolse väljaõppe ja
treeningu eesmärgil.
Kui Tasuja meeskonnast rääkida, siis
oleks huvitav teada, kui suur on Tasuja
lahinguvalmidus?
Tasuja meeskond on läbinud vastava väljaõppe
ja treeningprogrammi – oleme valmis meile
püstitatud ülesannete täitmiseks.
Kunda linna ja mereväe vaheline koostöö sai
alguse 10. aastat tagasi, mil sõlmiti koostööleping
miinitraaleriga Kalev. Tasuja on Kunda linna
sõpruslaevaks alates 2006. aastast. Milline on
sõprussuhete tähendus laevameeskonna jaoks
(miks on selline koostöö oluline, mis on kõige
tähendusrikkam osa taolises koostöös jne).
Sõpruslinnade traditsioon on tore ja ajalooliselt
juba käigus enamikul mereriikidel, sellises koostöös
on minu arvates üks olulisemaid asju omavaheline
suhtlemine – et oleks meeles üksteisega ühenduse
hoidmine.
Tähendust on paari lausega keeruline kokku
võtta. Siiski, arvan, et ühtsuses peitub jõud, see
on nagu suure pere tunne, kus kõik pereliikmed
on olulised, käiakse üksteisel külas, saadakse
kokku, peetakse koos pidulikke sündmusi nagu
aastapäevad ja pühad, räägitakse tegemistest:
minevikust-olevikust ja tulevikust. Võimalusel
toetatakse ja abistatakse üksteist, samas on
koostöö laevameeskonnale kindlasti ergutavaks ja
motiveerivaks kogemuseks igapäevase teenistuse
kõrval.
* Palun komandöril ja meeskonnal
meenutada kõige toredamaid kogemusimälestusi-muljeid sõprusest Kunda linnaga.
Külastusel Kunda lasteaeda on juhtunud nii
mõnelgi meeskonnaliikmel, et pärast lastega
mängimist tulnud vormirõivaid parandada – lastega

Fotol Tasuja meeskond Kundal külas 2011. a mais. Fotol koos Kunda lasteaialaste ja
töötajateg (foto sõpruslaeva fotokogust)
koos laulda ja nende esinemisi näha on minu
arvates südantsoojendav. Iga ühistegevusega tuleb
juurde toredaid muljeid, alati on väga tore ja hea
tunne käia Kunda Mere- ja Perepäeval.
Millised võiksid olla koostöö uued võimalused
ja suunad tulevikus?
Kunda ja Tasuja vaheline koostöö toimib
minu arvates hästi, soovime omalt poolt kindlasti
koostöö jätku ja uute ideede elluviimist.
Vastas v-ltn Indrek Vinkel, EML Tasuja
komandör
2001. aastal, kui Kunda linnapeaks oli
Anne Tasuja, sõlmiti Kunda linna ja mereväe
vaheline sõprusleping. Milline on sõprussuhete
tähendus mereväe ja sõpruslaevaga praegusel
ajal Kunda linna ja inimeste jaoks – kõnelevad
Kunda linnapea Allar Aron ja Kunda linna klubi
juhataja Maiu Küngas.
Allar Aroni sõnul said Kunda linna ja mereväe
vahelised sõprussuhted alguse merepäevadest, mil
linna sõpruslaeval oli alati oma kindel osa täita,
et rahvas saaks sõjalaeva oma silmaga näha ning
sellega lähemalt tutvuda. Kj initsiatiiv sõpruslepingu
sõlmimiseks tuli just mereväe poolt, esimesed
kontaktid tekkisid sadama kaudu. Sõpruslinnaks
soovijaid oli tegelikult rohkem, kuid välja valiti
Kunda – ilmselt just meie linna mereäärse asukoha
tõttu. Tasujaga sõpruslepingu uuendamisel oli
samuti minu teada uue laevaga koostöölepingu
soovijaid rohkem, kuid Kundal õnnestus see laev
enda sõpruslaevaks saada.
Esialgselt
merepäeva
raames
toimunud
kohtumistest alates on koostöö pidevalt arenenud
ja aktiveerunud, enam ei kohtuta pelgalt kord aastas
mere- ja perepäeval, vaid suheldakse aastaringselt,
toimuvad erinevad kohtumised ja arutelud, samuti
sportlikud-kultuurilised ühisüritused. Eriti oluline on
meie sõpruslaeva ning Kunda linna haridusasutuste
vaheline koostöö. Laevameeskond tutvustab
lastele ning noortele Eesti mereväge, et tekitada
sügavamat huvi Kunda kui merelinna noortes nii
mereväe, kaitsejõudude kui ka laevanduse vastu
laiemalt. Sõpruslaeva meeskond on korraldanud
lasteaialastele, samuti Kunda ühisgümnaasiumi
parimatele õppuritele nn üllatusmeresõite, et
premeerida või tunnustada laste ja noorte saavutusi
ning häid õpitulemusi.
Sõpruslaeva meeskond on alati truult kohal ka
linna erinevatel tähtpäevadel ja üritustel. Olime
väga liigutatud, kui sõpruslaeva komandör Indrek
Vinkel oli kohal ka sel suvel toimunud merepäeval,
mis leidis aset vahetult enne aluse missioonile
minekut. Indrek Vinkeli poolne koostöötahe ja
-võimekus on imetlusväärne. Tänu sellele on
sõprussuhted tõusnud uuele tasemele kõige siiramas

ja olulisemas mõttes.
Kunda linna delegatsioon on samuti osa võtnud
sõpruslaeva jaoks olulistest pidulikest üritustest.
Viimati käisime sõpru missioonile saatmas.
Viisime meeskonnale kingituseks Kunda linna
sümboolikaga kruusid. Tuukri- ja toetuslaev Tasuja
täidab missioonil staabilaevana äärmiselt tähtsat
rolli, nii et Kunda linnal on sõprusleping väga
olulise alusega Eesti mereväes.
Maiu Küngas meenutab. Kümme aastat on
märkamatult mööda veerenud. Õnneks mitte lihtsalt
mööda, vaid jätnud mälestusi ja mällu rõõmsaid
ning huvitavaid hetki. On hea meel, et Kunda
sadama endine kapten Aadu Nurmsalu käis kunagi
välja mõtte, et ka Kundal võiks olla oma sõpruslaev.
Mõttest on saanud huvitavad koostööaastad Eesti
mereväega.
Olen ise saanud osa võtta kõikidest
ühissündmustest sõpruslaevaga. Meelde on jäänud
aastad ja päevad, mis on pakkunud lõbusaid seiku
igapäevaelusse.
Sõpruslepingu sõlmimise eel toimus Kunda
linnavolikogu saalis nõupidamine. Kui saali uksest
astus sisse toonane Kalevi komandör Rain Terras
– ilus, pikk, tumedapäine, galantne ja jalustrabava
naeratusega mees – tekkis saalis viibivate naissoo
esindajate seas elevus. Üks naisametnikest hakkas
ennastunustavalt tooliga kiikuma – mäletan mõtet ja
ka hirmu, et nüüd murduvad toolil jalad ja see naine
kukub koos tooliga kummuli. Õnneks lõppes kõik
hästi ja ka tooli jalad jäid terveks. Sõprusleping sai
sõmitud. Naisterahvaste südamed jäid aga pikemaks
ajaks kiires tempos tukslema.
Sõpruslaeva ja Kunda linna vahel on püsivad
traditsioonid: merepäeval jalgpallivõistlus, kevadel
või sügisel ühine spordipäev, meeskonna liikmete
Kellukese lasteaia lastega kohtumised, vastastikused
lugupidamisavaldused vabariigi aastapäeval ja
komandöri vahetuse tseremooniatel.
Kui sõpruslaev on saabunud merepäevale
sündmuse eelõhtul, on meekonna liikmed
eesotsas komandöriga alati aidanud korralduslikes
ettevalmistustöödes: küll redeliga kõrgele väravale
kaunistusi üles seades, pinke-laudu tassides või
lõket püstitades. Kord juhtus, et merepäeva õhtul
kustus lõkke süütamise tõrvik komandöri käes enne
tuleasemeni jõudmist. Mees aga ei kaotanud pead,
võttis taskust tikutopsi, kus juhtus olema ainult
üks tikk. Lõkketuli süttis! Sellest ainsast tikust.
Pärast seda on ikka nalja visatud merepäevale
saabudes –kas kellelgi on tikk kaasas, õhtul vaja
ju lõke põlema saada. Eelmise aasta merepäeva
avatseremoonia eel märkas üks laevnikest, et lava
põrandaplaadid liiguvad kahtlaselt ja nende nurgad
turritavad ülespoole. Jõudsin vaid mõelda, et peab
minema ehituspoest kruvisid tooma, kui juba olid

kohal tööriistakohver, kruvid ja -keerajad ning
lavalauad kinnitati turvaliselt.
Ühel aastal, taaskord merepäeva aegu, toimus
laeval kombekohaselt pidulik vastuvõtt, kuhu olid
kutsutud meie linna esindajad. Kahjuks või õnneks
juhtus aga kõigil olema kiire tööaeg ja vastuvõtule
läksime heakorranõuniku Sirje Liiskmaaga kahekesi.
Ehmatus tabas meid laevale astudes: meie auks oli
üles rivistunud üle kahekümne noore mereväelase.
Kohtumine oli üks esimestest ja reegleid/tavasid
me veel ei tundnud. Nii me kaks naisterahvast siis
seisime kui soolasambad ja ootasime, et ometi kord
antaks käsklus – vabalt.
Kõikidel külastustel laevale on alati tunda
– meid oodatakse, sõpru ja sõprust tsemendilinnaga
hinnatakse.
Ühel taaskohtumisel sõpruslaeva meeskonnaga
merepäeva aegu, kui linnaekskursioonid tehtud
ja kaunid paigad Kundas nähtud ning külaliste
kostitamise laua ääres puhuti juttu, avaldas üks
meeskonnaliikmetest arvamust, et kõik on siin
Kundas super, puudu on vaid pannkoogid moosiga.
Merepäeval ei olnud tõesti menüüs pannkooke!
Kunstilise juhi Ellega kiirustasime merepäeva
järgsel hommikul, päikesetõusu ajal, kui peoplatsil
peojärgne koristus tehtud, klubisse pannkooke
küpsetama, et hommikul enne sõpruslaeva
väljasõitu õigel ajal sadamasse jõuda. Suur oli
sõprade üllatus ja rõõm, kui hommikusöögiks
ootasid neid kuumad pannkoogid ja maasikamoos.
Sellega sai likvideeritud ka see ainuke puudus, mida
sõpruslinnas olles tunti.
Praegu Tasuja laevatööd juhtiv komandör
Indrek Vinkel on andnud suure panuse koostöö
arendamiseks. Suhtlus on aktiivseks muutunud ja
viimastel aastatel on paljud plaanid teoks saanud,
mida kümne aasta jooksul peetud. Tänu Indrekule ja
tema toredale meeskonnale!
Sel nädalal helistasid sõbrad Amsterdamist,
kuhu nad on jõudnud pooleaastase missiooni käigus,
ja palusid tervitused edasi anda kundalastele ning
teatada, et nendel on kõik hästi ja missiooniülesanded
on täidetud plaanipäraselt. Sõpruslaeva teele saates
andsime neile kaasa läkituse sõpruse kinnituseks
ja palusime heita see pudelipostiga merre kõige
kaugemas kohas, kuhu missiooni käigus jõutakse.
Sõpradega kohtumised on alati rõõmurikkad.
Eriline rõõm on tervitada sõpruslaeva kodusadamas,
kui laeva pardal on teenimas Kundast pärit noori.
Ka täna seilab Tasujal Kunda noormees Arno Sats.
Jääme ootama Tasuja saabumist jõulude eel
kodusadamasse ja soovime, et sõprus kestaks, kuni
sõpru jätkub. Palju õnne sõpradele ja meile kõigile
sõpruslepingu sõlmimise 10. aastal!
Mõtted korjas kokku Ebe Pilt
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Vilistlaskoor Saksamaal

Kunda muusikakooli vilistlaskoori
suvine kontsertreis viis meid seekord
Saksamaale,
SchleswigHolsteini
liidumaale. Meie võõrustajaks oli
Ostenfeldi kogudus. Kogudus kuulub
Põhja-Friisimaa praostkonda Põhja-Elbe
Evangeelse Lutheri Kirikus. Kogudusse
kuulub kolm küla- Ostenfeld, Winnert
ja Wittbek, kus on kokku 3000 elanikku,
kellest 2400 on koguduse liikmed.
Imeilusas 1772. a valminud St. Peteri
kirikus toimus meie põhikontsert.
Vastuvõtjad andsid põhjaliku ülevaate
koguduse tegevusest ja funktsioonidest.
Kogudust
juhib
üheksaliikmeline
nõukogu ja pastor, kelleks oli väga
sümpaatne ja külalislahke proua
Annakatrin Kolbe. Pastori eluruumid,
kantselei ja kogu seltsitegevus leidis aset
pastoraadi hoones. Nõukogu komisjonid
ja alakomisjonid juhivad ühiskondkilel
alustel koguduse elu. Pastoraadile kuulub
lasteaed, diakooniakeskus, metsasurnuaed
ja lisaks veel kogu seltsi- ja kiriklik
tegevus:
leeriõpetus,
laulukoorid,
pasunakoor, flöödi- ja kitarriring,
kino-, kirjandus- ja naiste juturing,
piibliõpetus- ja palvering, väikelastele
mõeldud mängudering ja Lastekirik.
Koos organiseeritakse väljasõite ja korra
kuus toimuvat “Söömine seltskonnas”.
Alates 2009. aastast õpib grupp sakslasi
eesti keelt selleks, et teineteisest paremini
aru saada.
Sealne kirik kannab seega vastutust
kogu sotsiaalse ja kultuurilise tegevuse
eest. Mõte liikus koheselt seda pidi, et
kui ei oleks olnud vahepealset nõukogude
aega, kuhu ja kas oleks siis meie kirik

välja arenenud. Kõik töötas laitmatult
ja inimesed panustasid väga palju
vabatahtliku tööna. Oli tunda kogukonna
kokkuhoidmist ja üksteisest hoolimist.
Reis viis meid maakonna keskusesse
Husumisse ja Saksamaa Veneetsiaks
kutsutud Friedriechstadti . Kirikutes
saime alati giidi lahkel loal ja palvel häält
ja akustikat proovida. Kuna piirkond asus
Põhjamere ääres, nägime kuulsat tõusu
ja mõõna. Nägime võimsaid tamme ja
valle, mis olid ehitatud vee ja tormi
kaitseks. Erakordne oli süsteem maa
juurde võitmiseks merelt. Meelde jäid
rohkearvulised tuulegeneraatorid. Tuult
jätkus seal küllaga. Tundsime seda isegi
omal nahal, kui mere ääres liivatormis
mõõna vaatasime.
Palju elevust pakkus jalgrattamatk
Hamburger
Hallingusse.
Sealsel
looduskaitsealal tegutsesid linnu- ja
loodusteadlased. Kuna tegemist oli ühe
jõukama põllumajanduspiirkonnaga, olid
kõikjal suured lamba- ja veisekarjad.
Metsa oli kesiselt, seevastu laiusid kõikjal
põllu- ja rohumaad. Tiheda asustuse tõttu
läbisime paljusid väikseid külasid, mis
paistsid silma kõrge heakorra, iluaedade
ja rooside rohkusega. Tüüpiliseks
elamuks tundus olevat punastest tellistest
ja rookatusega kahekorruseline maja,
mille teine korrus paiknes katuse all.
Südamesse läks väljasõit Eiderstedti
vanadekodusse. Sealne elu-olu ületas ka
kõige suuremad ootused. Kogu elamine
oli detailideni läbi mõeldud ja eakate
jaoks võimalikult mugavaks tehtud. Seal
toimus ka meie kontsert, mis sai väga
sooja vastuvõtu osaliseks.

Kõik kooriliikmed elasid peredes.
Seeläbi tekkisid väga soojad ja isiklikud
sidemed meie j a vastuvõtjate vahel.
Vastuvõtt oli detailideni läbi mõeldud
j a viimse hetkeni planeeritud. Õhtused
koosviibimised olid enamikus pastoraadis,
kus andsime ka väikese kontserdi. Saksa
rahvas armastab samuti laulu ja nalja, nii
et õhtud kulgesid ühiselt nii saksa kui
eest keeles lauldes. Palju oli vaeva nähtud
külaliste kostitamisega. Saksa toidud olid
rikkalikud ja väga maitsvad.
Reisil vajasime muidugi tõlgi abi.
Suurepäraseks tõlgiks ja humoorikaks
reisikaaslaseks sai sellel reisil meie jaoks
Leelo Palk. Suured tänud talle selle eest
kogu meie laulurahva poolt!
Täname kõiki sponsoreid ja toetajaid:
AS Kunda Nordic Tsement, Kunda linna
klubi nõukogu, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Virumaa ekspertgrupp, KundaAuto AS ja härra Arvo Kullamaa.
Suurimad tänud meie dirigentidele
Kaie Ajale ja Valentina Lahnele
aastatepikkuse järjekindla töö eest
laulukoori juhendamisel ja Enna
Laanemetsale selle reisi korraldamise
eest!
Kogu ettevõtmine sai alguse 2008.
aastal alanud sõprussidemetest Eesti ELK
Kunda koguduse ja Ostenfeldi koguduse
vahel. Täname Heldur Lahnet meeldiva
koostöö eest!
Ootame oma lahkeid võõrustajaid
järgmisel aastal Kundasse vastuvisiidile.
Kunda muusikakooli vilistlaskoori nimel
Ruth Kaljund

SEPTEMBRI-OKTOOBRI KULTUURIKALENDER KUNDA LINNAS
11. septembril kell 12
noortemajas vanaemade ja
vanaisade päev
Sõidame kontsert-valgusfestivalile Kadrioru parki! 15.
septembril kell 17.30 väljasõit
Tallinna Kadrioru parki, kus
toimub kontsert-valgusfestival
“Valgus kõnnib”. Õhtul on
kavas: 19.00 Bonzo / luigetiik;
20.00 Tulevärk vees / luigetiik;
20.15 Iiri tantsu-show / lilleaed;
21.00 Tanel Padar & The Sun
unplugged / kontserdiväljak;
22.30 Muusikaline tulevärk /
Pillapalu platsil. Vt veel infot:
http://www.kadriorupark.ee/
Kultuur.html
Kui Sul on soovi osaleda
sellel sündmusel, siis registreeri
end väljasõidule hiljemalt 12.
septembril telefonil 3221556

või klubi@kunda.ee.
Bussisõit Tallinnasse ja
tagasi maksab ca 8 eurot
(mida rohkem sõitjaid, seda
odavamaks muutub sõidupilet).
Väljasõit
kell
17.30
Konsumi ja 17.35 Grossi poe
juurest. Tagasisõit Tallinnast
kell 23.10.
23. septembril kell 20.00 kuni
kell 2.00 Kunda linna klubis
noortepidu Club Euforia:
DJ Rait Tõnnori
DJ Kristjan K
DJ Kaido Kaasik (Power Hit
Radio)
Pilet 3€ / Facebooki attendiga
esimesel tunnil 2€
(Facebookis üritusel leht:
http://www.facebook.com/
event.php?eid=13017355040
8303)

Lisainfo ja pildid peale
üritust: www.euforia.ee
1. oktoobril kell 13 klubis
eakate päeva tähistamine.
Toimub kontsert ja tantsuõhtu.
Esinevad Kunda laste- ja noorte
huviringid.
8. oktoobril taidlushooaja
avaõhtu Haljala rahvamajas.
14.-16. oktoobril korraldab
Slaavi ühing Läte klubis teatrija laulufestivali.
21.-22. oktoobril toimub
Kundas
VI
kooliteatrite
festival Väike Lava.
28. oktoobril kell 20 klubis
kohvikklubi.
L i s a i n f
www.kundalinnaklubi.ee ja
tel 3221556

o

Fotod koori fotoarhiivist
Alumise foto autor Dagobert Drawe
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DRAAMA’IVÕI SUVISED TEGEMISED

Naerukoolitus (ülemisel fotol) jättis kõigile
kustumatu muje ning toob veel praegugi
kõigile osalejatele naeratuse (kui mitte
naerulagina) esile.

Juulikuus läks draamaring laagrisse,
kaasa võeti palju tahtejõudu, energiat,
tegutsemissoovi
ning
heatujulisust
– tagasi tuldi samasuguse, aga topelt
emotsioonipaketiga.
Kolme päeva vältel prooviti kätt mitmetel
aladel tantsust naermiseni, teiste seas andsid
oma teadmisi edasi Margus Abel, Daniil
Volkov, Karl Verlin, Elsa Levo, Pia Maria
Uuetoa, Silva Sirge, Egerta Mändmets jpt.

Huumorist ja komöödiast saadi põhjalik
ülevaade Margus Abeli (parempoolsel
fotol) käe all, ka praktikas katsetati teiste
naerutamist.

Laagris olid kõik kui üks suur pere,
sõbrunesid nii laagrilised lektoritega, kui ka
õpetajad leidsid omavahel ühise keele.

Tantsusamme seadis Daniil Volkov, kes tagas väsitamistehnika abil ka noorte laagriliste kiire
magamamineku :)

TÄNUNURK
Südamlik tänu kõigile, kelle toel
laager läbi viidi:
Stockmanni kaubamaja
Kunda Klubi
AS Imprest
AS Hallik

Kui suurest tantsimisest ja etüüdide tegemisest väsimus peale tuli töötati edasi häälega,
kopsumahtu suurendas Elsa Levo.

Vt edasi pöördel (lk 14)

Tekstide autor Anne-Liisi Laaneste
Fotode autorid Aleksandra Suslova ja
Elsa Levo
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Kunda linnavalitsus

võtab alates 18. oktoobrist 2011 tööle raamatupidaja.
Raamatupidaja tööülesannete hulka kuulub raamatupidamistoimingute teostamine.
Nõuded kandidaadile:
• Erialane haridus;
• valdkonna ja seadusandluse tundmine;
• eesti keele valdamine;
• arvuti kasutamise oskus;
• korrektsus, täpsus, ausus.
Pakume:
• Kaasaegseid töötingimusi;
• erialast täiendkoolitust;
• avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi.
Avaldus ja palgasoov koos CV-ga esitada Kunda linnavalitsusse aadressil: Kasemäe 19, 44107 KUNDA või
linnavalitsus@kunda.ee.
Kandideerimistähtaeg: 8. september 2011
Info telefonidel 32 55 961 ja 50 23 253.
Suurepärast sööki pakkusid Evely ja Kairi Press, kelle Tervet laagrit võib kirjeldada kui täielikku positiivset
kokakunsti kiideti taevani. Nõudepesu proffide tiitli oskuste omandamise ning ühise keele leidmise
napsasid aga noormehed neiude eest ära.
kogemust.

Be the change you wish to see in the world!
(Mahatma Gandhi)
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
IDEEKONKURSS

“PAREM MAAILM – SEE ON SINU TEHA!”
Sügis 2011
Näed viga, mida laita?
Ja sul on mõte, mis aitab?
Tee head teod programmi Euroopa Noored noortealgatuse abil teoks
ning muuda maailm paremaks.
Selle jaoks:
1. Võta sõbrad kampa; 2. Mõtelge, mis peaks olema teisiti ja
milliseid häid tegusid te teha soovite?; 3. Pange kirja ideed,
kuidas te muutusi loote; 4. Saatke täidetud ideevorm (leiate: http:
//euroopa.noored.ee/ideekonkurss) Euroopa Noored Eesti büroosse:
nele.mets@archimedes.ee
Tähtaeg: 29. september 2011
Ideekonkurss on avatud kõigile gruppidele, kuhu kuulub vähemalt 4
noort, vanuses 15-30.

Laagriseltskond oli nende kolme päeva jooksul üksteisele igati toeks, ette tuli ka lausa kätelkandmist

SUVELÕPUMIX

Osalejate vahel jagatakse:
* Personaalset konsultatsiooni, õpetust ja toetust oma ideest
noortealgatusprojekti kirjutamisel. Selleks, et esitada rahastustaotlus
juba programmi Euroopa Noored 1. novembri taotlustähtajaks.
* Võimalus osaleda koolitusel;
* Liis Kängsepa raamatuid “Hüppasin ellu tundmatus kohas”;
* Euroopa päevikuid;
* Euroopa Noored helkureid - et sügispimeduses särada!
Lisainfo noortealgatuse alaprogrammi kohta: http://euroopa.noored.ee/
noortealgatus. Küsimuste tekkimisel võta julgelt ühendust:
nele.mets@archimedes.ee, 6979 237
NB: Selleks, et oma ideele rahalist toetust saada, tuleb taotlustähtajale
eelnevalt ära täita vastav taotlusvorm, mille leiate: http://
euroopa.noored.ee/taotlusvormid.
Järgmine programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg on 1. november

Latin-Dance alustab uut hooaega!
Treeningud toimuvad Kunda spordikeskuses

Ootame tantsima uusi ja endisi ladinahuvilisi!
18. septembril kell 14.00-15.30 soolo Latin-Dance algajatele –
tasuta näidistund.
Suvelõpumixi näidistantsutunnis – lapsed ja noored tantsisid lustiga kaasa
Foto autor Helen Jagant
27. augustil 2011 toimus Kunda
noortemajas ja õuel laste- ja
noortepäev SUVELÕPUMIX.
Suvelõpumix on mõeldud igas
vanuses noortele, et enne kooliaasta
algust toredasti koos aega veeta.

Mis
toimus?
•
Huviringid
reklaamisid ja esitlesid oma tegevusi;
• Pudi-padi laat; • Küpsetiste konkurss
– kõik soovijad said osaleda!;•
Fotonäitus “Suverõõmud Kundas”;
• Ida regionaalse maanteeameti
võistlused ja mängud; • Teatevõistlused;

• Piljarditurniir; • Asfaldijoonistuste
konkurss; • Roopillide meisterdamise
töötuba; • Näomaalingud; • Paberi
valmistamise töötuba; • Üllatusesineja –
Rakvere muusikakooli saksofonikvarteti
kontsert; • Päevajuht Margus Grosnõi; •
Välikohvik. Allikas: Kunda noortemaja

Tunnis õpetatakse populaarseid ladina soolotantse (st tantsitakse üksi,
partnerita) vahvate kombinatsioonidega sütitava muusika saatel: salsa,
merenque, bachata jne. Tants annab mõnusa enesetunde, parandab
koordinatsiooni ja annab piisava koormuse, et vormis püsida. Eriti hästi
mõjub kehahoiakule ning talje-, tuhara- ja reielihasgruppidele. Õpime
tantsukavasid, mida saab kasutada kõikjal, kui tekib spontaanne soov
tantsida. Eelnev tantsuoskus ei ole vajalik, sest alustame täiesti algusest.
Trennid toimuvad üle pühapäeva. Info ja registreerimine Evely 5175717
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OSTAN METSAMARJU ja SEENI
(pohli, jõhvikaid, kukeseeni, puravikke jne). Info
telefonil: 59 127 888
KÜ Kunda Pargi 2 vajab majahoidjat, alates
01.09.2011. Infot saab tel:55614558
PALMSE SÜGISLAAT
- Pühapäeval, 4.septembril PALMSE
MÕISAS; - laadaplats avatakse külastajatele
kell 10 hommikul; - Sissepääs mõisa
territooriumile TASUTA!
KULTUURIPROGRAMM
LAADAMÄNGUD ja VÕISTLUSED
LASTELE MÄNGUD ja TÖÖTOAD
Midagi on igaühele meelepärast: mehed
ruttavad vanavara lette uudistama, sel ajal kui
naised ostuisu ammendavad ja siis saadakse
jälle kokku, et võtta üks ühine perelõuna
mõisa kõrtsis ning nautida toredat rahvalikku
eeskava.
Ootame külla ka linlasi ,kes oma võsukestele
väikeseid koduloomi ja -linde oma täies
hiilguses näidata saavad.
Kutsume kõiki ,kes veel ei ole Palmse Mõisas
käinud ja ka vanu sõpru ,kes meid ühelgi
aastal ei unusta!
OOTAME KAUPLEMA
põllu-, metsa- ja aiasaadustega; puude,
põõsaste ja taimedega; käsitööesemete ja
vanavaraga; väikeloomade ja -lindudega
Kauplejate registreerimine kuni 2.septembrini
laat@palmse.ee või tel: 324 0070;
gsm: 5559 9977; lisainfo: 501 4287.
Müügikoha hinnad:
5 € / müügifrondi jooksev meeter (sisaldab
sõiduauto või väikebussi kohta).
Pisikäsitöö, koduloomad ja -linnud ning
vanavara TASUTA!!!
Kauplejatele avatud laadaplats alates kella 7st hommikul.
KAUPLEJATEL
VAJALIK
EELNEV
REGISTREERIMINE

Kunstistuudio VaNadi Art
jätkab vastuvõttu uueks
õppeaastaks maalikunsti
gruppidesse.
Õpetus toimub kahes suunas:
vabaprogrammi ja kunstikooli
programmi
alusel
(koos
lõputunnistuse väljastusega).
Registreerimiseks ja lisainformatsiooni saamiseks helistada
telefonil: 51980743.
Stuudio avaldab sügavat tänu
muusikakooli direktorile Kristi
Moldaule ja Kunda ilusalongi
omanikule Sirje Källole, kes
lahkelt võimaldasid näituste
korraldamist.

Algavad idamaise tantsu treeningud!
Idamaise tantsu (kõhutantsu) treeningud algavad Kunda lasteaia
võimlemissaalis, alates 13. septembrist algusega kell 17.30.
Treeningu kestus on 60 minutit. Ühe korra maksumus 2.25 eur.
Oodatud kõik huvilised, sõltumata vanusest, pikkusest või kehakaalust.
Eelnev tantsukogemus ei ole vajalik. Esimesele treeningule selga panna
mugav rõivastus. Juhendaja on Epp Kaljos.
Info: Epp 55638128 või epp.kaljos@mail.ee

Kundas tegutsev OÜ Nobelisk pakub sotsiaalabi
transporditeenusena sõiduvõimalust tervishoiuasutustesse,
perearstikeskustesse, hooldekodudesse ja nendest asutustest tagasi
Kunda linna ja lähiümbruskonna valdade elanikele, kellel puudub
oma transpordivahend või kes ei saa ise oma sõidukiga abivajajat
transportida. Firmal on 6 reisijakohaga väikebuss ja 3 istekoha
ning kanderaamikohaga kiirabiauto, kuhu on võimalik mahutada
ka ratastooli kasutaja. Informatsioon ja tellimine: tel: 58358378;
e-mail: info@nobelisk.eu; koduleht: www.nobelisk.eu.

Otsime paekivikaevandusse kivimurdjaid ja
abitöölisi. Kasuks tuleb eelnev töökogemus.
Tel: 52 88 084

Käesoleval hetkel on kunstistuudio õpilaste tööde näitust
avatud ilusalongi 1. korruse
fuajees aadressil Pargi 2.

Südamlik kaastunne omastele
isa ja abikaasa

Nadezda Vassiljeva
Kunstistuudio VaNadi Art
juhataja

surma puhul

ENDEL JÕGI

KÜ Mäe 5

Kunda linna ajaleht MEIE KODU
Väljaandja: Kunda linnava-litsus. Toimetuse
kolleegium: Sulev Kool, Heldur Lahne, Anne
Paavel, Riina Sooäär, Arvo Vainlo. Toimetaja: Ebe
Pilt (telefon: +32 55 998, e-post: ebe[ät]kunda.ee).
Keelelist korrektuuri aitab teha Tiiu Raju, pilte
töödelda Väino Randver. Trükkija: AS Trükis (Jõhvi,
Pargi 27 F; telefon: +33 72 666). Trükiarv: 1500
(leht on lugejaile TASUTA). Toimetuse aadress:
Kasemäe tn 19, 44107 KUNDA. Kaastöid, kuulutusi,
teateid ja reklaami võetakse lehetoimetuses vastu
ESMASPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kl 9–12.

august-september 2011
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Proviisori kogutud mõtted sügisandidest
Õunapuud peetakse viljapuude kuningaks,
üheks vanemaks kultuurtaimeks, kuna ta on olnud
inimese kõrval kiviajast alates. Kultuurõunapuu
hälliks peetakse Trapezundi – linna Väike-Aasias.
Trapezundi asutasid kreeka kolonistid 7. sajandil
e.m.a. Lääne-Euroopasse levis õunapuu üle vana
Rooma, kus kahe sajandi vältel aretati 35 uut sorti.
Tänapäeval on õunasorte üle kümne tuhande.
Vanad eestlased kasvatasid oma koduaias kahte
puud: mets- ehk hapuõunapuud ja pihlakat, mõisates
kasvatatud õunasordid võeti kiiresti omaks.
Rahvameditsiinis on kasutatud peaaegu kõiki
õunapuu osi: vilju, õisi, lehti, pungi, koort ja juuri.
Seemneid peeti mürgiseks.
Õunasortide rohkuse tõttu on ka nende viljade
koostis erinev. Koostisele avaldab mõju kasvukoht ja
- tingimused. Valdava osa - kuni 90% - õunamassist
moodustab vesi. Õunad sisaldavad erinevates
vahekordades fruktoosi, glükoosi, sahharoosi,
orgaanilisi happeid. Õuntes on fütontsiide, pektiinja parkaianeid, värvaineid. Õunte aromaatsus
oleneb eeterlike õlide mitmekesisusest. Kalorite
poolest on õunad vaesed, rikkalikult sisaldavad
aga vitamiine: C-, B1 -, P-, A-, ja E-vitamiini.
Mineraalainetest rauda, kaltsiumi, kaaliumi,
magneesiumi, naatriumi. Lehed, õied ja koor
sisaldavad veel flavonoide, rasvhappeid, amügdaliini,
mis toimib hästi kiiritus- ja röntgenikahjustuse
korral, rohkesti pektiin- ja parkaineid. Õunad
parandavad maksa, soolestiku, neerude ja põrna
talitlust. Soolepõletiku ja kõhukinnisuse korral on
abi värskete õunte söömisest, kuna need omavad
mikroobide- ja põletikuvastast toimet. Õunad on head
ka südame- ja vereringehaigetele, on tõhus vee-ajati
tursete puhul. Heaks abimeheks ka kehvveresuse
korral. Õuntes sisalduv tanniin ja kaaliumisoolad
takistavad kusihappe ladestumist ja soodustavad
selle kiiret eemaldumist organismist. Seetõttu on
head podagra, ateroskleroosi ja liigesepõletike
korral.Rahvameditsiin hindab õunu ka neeru- ja
sapikivitõve ravimina ning loodusravijad on saanud
õuntega häid tulemusi.
Õunte heaks omaduseks on ka nende

ÕUN TERVISELE

Veebifoto
nimetamisväärne pektiinainete sisaldus. Teadlased
on jõudnud järelduseni, et toidu kvaliteet ei sõltu
üksnes nendes leiduvate ainete mitmekesisusest, vaid
ka mitteomastatavatest ballastainetest, kiudainete
rohkusest. Puuviljades ja marjades leiduvad
pektiinained seovad seedekulglas rohkesti vett,

millega ennetatakse kõhukinnisust. Lisaks aitavad
pektiinained säilitada normaalset mikrofloorat sooles,
siduda ja välja viia mikroobidest tekitatud mürgiseid,
organismile kahjulikke aineid. Pektiinainete väärtus
on seda suurem, mida vähem on puuvilju ja marju
töödeldud. Seetõttu on kasulik neid süüa toorelt,

kuivatatult, külmutatult ja mahlana-mehuna.
Kõhukinnisuse ja soolepõletike raviks soovitatakse
süüa 300-400 grammi õunu päevas. Sama õunakuur
mõjub hästi ka südame-, vereringehaiguste,
neeru- ja sapikivitõve, podagra, rasvumise, reuma
ja ateroskleroosi puhul. Õunu on kasulik süüa
aastaringselt.
Meie rahvameditsiin on ravinud kuivatatud
õuntest valmistatud teega hingamisteede põletikke,
kehvveresust, närvilisust. Välispidiselt on kasutatud
riivitud õunu halvasti paranevate haavade-haavandite
raviks - huulel, nahal, rindadel jm. Rahvameditsiin
on kasutanud õunapuuõisi ja lehti ka silmahaiguste
ravis, kuiva naha pehmandamiseks riivitud õuna ja
mee seguga maskideks.
Õunapuuleheteeks
võetakse
teelusikatäis
kuivatatud lehti ja õisi (või pungi), valatakse peale
klaas kuuma vett, lastakse paarkümmend minutit
tõmmata, kurnata ja soojalt juua. Õuntest tee
keetmiseks võetakse 4-5 keskmist õuna, lõigatakse
viiludeks, keedetakse kinnises nõus ühe liitri veega
10 minutit ja lastakse neli tundi seista. Juuakse
soojendatult üks tass korraga , päeva jooksul 45 korda. Õunatee või õunakooretee on maitsev
ja tervislik, mida on kasulik juua aastaringselt
vahelduvalt teiste teedega.
Õunad peaksid kuuluma meie igapäevasesse
menüüsse. Neid tuleks süüa niipalju kui võimalik,
koorimata ja seemnetega. Kõige väärtuslikum osa
vitamiinidest ja mineraalainetest asetseb õunakoore
all ja seemnetes. Koorimata õunu süüa saame lubada
endale vaid omakasvatatud õunte puhul, teades, et
nad on taimekaitsemürkidest vabad. Poest ostetute
puhul me kahjuks seda ei tea ja oleme sunnitud neid
koorima, kusjuures kaotame palju väärtuslikke õuntes
leiduvaid toimeaineid.
Soovitatakse süüa üks õun hommikul ja teine
õhtul, enne magamaheitmist. Õun puhastab hambaid
ja annab hea une.
Kasutatud allikad: 1. Aili Paju. Aed kui apteek; 2.
Harri Jänes. 2-3 õuna päevas; 3. Terviseleht.
Salme Karu
Jürikuul 2011
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