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TASUTA
LUGEDA ON MÕNUS
Uued raamatud raamatukogus
Raido Saar “Ainus, mis loeb. Kaasaegne
muinasjutt” (Eesti Raamat 2010, 144 lk).
Raido Saare (s 1972) debüütromaan viib
lugeja sellistesse tuntud lõbustuskohtadesse
nagu Las Vegas, Miami, romaani jätkudes ka
Sierra Leonesse Aafrikas ja teistesse maailma
maadesse. Peategelased Tom ja Carina
satuvad uskumatutesse seiklustesse, armuvad,
naudivad romantilisi suhteid, kuid mässitakse
kasiinodes rikkaid armukesi jahtivate eesti
beibede pahatahtlikkuse tõttu intriigide
sasipuntrasse, millest välja pääsemiseks
tuleb kasutada nii mehelikku jõudu kui
naiselikku sarmi. Noored tulevad kõigega
suurepäraselt toime ja lugejal jääb vaid kaasa
elada vaprate ja ilusate peadpööritavale edule
rikaste maailmas, kus raha eest saadavatele
lõbustustele ei näi lõppu tulevat.
Laurie Lee “Armas Rosie” (inglise
keelest tõlkinud Kattri Ezzoubi, Eesti
Raamat 2010, 200 lk). Harukordse lüürikaga
täidetud, peent maailmanägemist tulvil teoses
räägib autor oma lapsepõlvest kõrvalises
Inglismaa orukülas vahetult pärast Esimest
maailmasõda. Lugu algab kolmeaastase
poisikese seismisega uue kodumaja kõrges
tihedas rohus ja lõpeb tema hõrgu, kogu
eluks kestmajääva esimese armastusega. See
on kui pastoraalne maailm, milles on veel
alles kõik elu vanad armsad põhiväärtused;
samas ka natuke pime, ruttamatu, inimeste
kergest ebausust looritatud maailm koos
sellesse kuuluvate värvikate inimtüüpidega.
Loo keskmes asub omapärane kodu, kus veidi
hajameelne soojahingeline ema kasvatab oma
ja mehe eelmise pere lapsi, lootes terve elu
asjatult, et laste isa koju tagasi pöörduks.
Indrek
Koff
“Eestluse
elujõust.
Hüsteeriline traktaat” (2010, 69 lk). Eesti
inimesed. Me ütleme. Siis ütleme veel kord.
Siis juba tulistame, lajatame, suskame,
lahmime käratame, sajatame, sisiseme,
hõõrume nina alla, vingume, tembeldame,
paneme paika. Aga võib-olla olete märganud,
et ometigi idaneb meis kõigis hävimatu Tera,
mis ei sarnane ühegi teise sisemise teraga
universumis? See Tera on elu edasiviiv
originaalsus, meie elujõud... Patsime, et see
on teie arvates ka jumala hea mõte! Eks ju, et
on? Ei, päris hea mõte. Ei, ega ma ei ütle!
Piret Raud “Emma roosad asjad”
(Tammerraamat 2010, 56 lk). See raamat on
kõigile väikestele tüdrukutele, kellele meeldib
roosa värv. Emma on jänkutüdruk, kellele
meeldib roosa värv. Tal on palju ilusaid
roosasid asju. Need on kõik raamatusse
joonistatud. Kuid mis võiks veel roosa olla?
Karin Fossum “Ettekuulutaja” (norra
keelest tõlkinud Maarja Siiner, Eesti
Raamat 2010, 192 lk). Puu all vankris
maganud lapsuke leitakse verest nõretavana.
Täies elujõus vanaproua avastab ajalehest
oma surmakuulutuse. Nõnda järgneb üks
kummaline juhtum teisele. Tegemist ei
ole süütute poisikesenaljadega, vaid eriti
kavalate ja pahatahtlike tegudega, mis löövad
inimesed täielikult rööpast. Vanemkomissar
Konrad Sejer ja tema parem käsi Jacob Skarre
on küll uurimistöösse sukeldunud, kuid karta
on, et enne kui politsei tegija kinni jõuab
nabida, juhtub veel midagi eriti hirmsat.
Norra “krimikuningannalt” Karin Fossumilt
on varem eesti keeles ilmunud romaanid
“Murdekoht” (2008), “Armastatud Poona”
(2008, kuulub samuti komissar Sejeri sarja)
ning “Neljanda novembri öö” (2006).
Epp Petrone “Kas süda on ümmargune?”
1. osa (Petrone Print 2010, 288 lk). Epp
Petrone: “See on aus ülestunnistus ja püüd aru
saada ühest huvitavast, peaaegu uskumatust
eluperioodist: kuidas ma 24-aastaselt
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XIV mere- ja perepäev

MK

10. juulil 2010 toimus Kunda rannas XIV mere- ja perepäev. Mere- ja perepäevalisi käis tervitamas ka Neptun
(fotol koos Korstnapühkijate koja esindaja ning tsikliga). Toimus laat ning päev oli täis erinevaid lustimisi.
Peeti rannavõrkpalli paaristurniir meestele, naistele, poistele ja tüdrukutele; Kunda sadam oli ekskurseerijatele
avatud; toimus laululaste kontsert ning rannas ehitati kivimosaiike ja liivalosse; tantsukavaga esinesid
kantri-linetantsijad, KuVakesed šõutantsutrupp Dance X-Quisite ning tantsutrupp Aimici, samuti esitati
idamaiseid tantse. Musitseerisid noortebändid Fantaasia ja Nägemus ja Bänd. Lisaks tutvustati päästeameti
autosid ning lastega käis mängimas Kunstnik Tibu. Toimus räimeküpsetamiskonkurss, kus kokati Rucola
restorani peakoka Meelis Jäägeri juhendamisel (vt ka lk 5). Evely Vaigur ja tantsutrupp Mellow Yellow
õpetasid huvilisi salsat tantsima. Koostöös Ida regionaalse maanteeametiga toimusid vigurrajasõidud ning
oli võimalik jalgrattaid testida. Kell 22.00–00.00 toimus kampaania “Sõida kaine peaga – enne kojusõitu
kontrolli end!” Rannaliival peeti jalgpallilahing, kus olid vastamisi Kunda linna ja sõpruslaeva Tasuja
võistkonnad. Õhtupimeduse saabudes süüdati lõke ning kella kümnest algas tantsuõhtu koos Justamendiga,
pärast seda disko DJ Mina muusikavaliku saatel. Avatud oli näitus “Meite rahvas Sõbralaadal” ning päeva
jooksul toimus veel palju erinevaid tegevusi. Päevajuhtideks olid Kertu ja Liina. MK

IX saksofonisuvekool

Foto Kunda linna klubi arhiivist
Kunda linna klubi korraldas 9.-15. augustini 2010 üle-eestilise saksofoniõppijate suvekooli. Juba üheksandat korda
kogunes kolmkümmend õpihimulist noort üle Eesti Kundasse, et üheskoos täiendada saksofonimängu oskusi, tutvuda
oma ala harrastajatega ja veeta huvitavalt koolivaheaega. Suvekooli lõpus toimus 5 kontserti. Vt ka lk 5.

LUGEDA ON MÕNUS
Uued raamatud raamatukogus
läksin laia ilma rändama koos ühe väga
erilise ja imeliku inimesega, ekstsentrikust
ehtekaupmehe Harriga – “vana hipi”,
“metsjeesus” ja muud sellised nimetused
tulid inimestele keelele teda nähes. Oma
rännakul kohtasin palju huvitavaid inimesi,
tähtsamad neist olid vana laevakapten Marco
ja ilmarändur Djellah. Kümme aastat hiljem
läksin ma tagasi, et neid leida ja iseend
mõistma hakata.”
Arvo Valton “Kirjad kasetohul” (Ilmamaa
2010, 312 lk). “Kirjad kasetohul” on tuntud
ja tunnustatud kirjaniku uus, hämmastavalt
nooruslik, ajalooliste sugemetega romaan.
Arvo Valtoni uus romaan kulgeb korraga kahes
ajas – aastasadade taguses ja tänapäevases.
Lisaks veel kolmanda mõõtmena iroonilisfilosoofilised vahepalad. Autor põimib osavalt
romaani eri tasandid haaravaks, nii kaasa- kui
edasimõtlemist
pakkuvaks
ajalooliseks,
olustikuliseks ning ka romantiliseks looks.
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti
Kultuurkapital.
Ene Hion “Magushapud heietused”
(Mardikas 2010, 357 lk). Ene Hion: “Pannud
kirja mõnda, mis on elus juhtunud, tulen
mõttele, et küünilisus ja tarbimisjanu on
ühiskonna ära tüüdanud. Kui me ei leia vastust
küsimusele, mis on elus tähtsam kui raha ja
poliitika, ei lähe edasi ei elu ega poliitika. Juba
Apelsin õpetas: Väärin muud, väärin muud,
väärin muud ...”
Pia Brandt, Poikela Cacciatore, Maarit
Huovinen ja Eria Korteniemi “Nii kuum on
tunne! Noorte oma seksiraamat” (tõlkinud
Kadri Jaanits, Menu 2010, 392 lk). S.o väga
aus ja avameelne raamat seksist ja kõigest
sellega liituvast: tunnetest, suhetest, tervisest,
müütidest, väärarusaamadest ja tõdedest.
Raamat kirjeldab seksuaalset arengut ning
rõõme ja riske, mis kaasnevad seksiga.
Raamatu autorid ei karda tabusid ega piinlikke
küsimusi. Ka rasketest asjadest kirjutatakse
mõnusa huumoriga. Raamatus on rohkelt
küsimusi ja asjatundlikke vastuseid. “Nii
kuum on tunne! Noorte oma seksiraamat” on
asendamatu teos noortele, kuid hea nõuandja
ka lapsevanematele, õpetajatele ja kõigile,
kes soovivad end seksuaalselt harida. Soome
keelest tõlgitud raamatut on Eesti lugeja tarvis
täiendanud Eesti Seksuaaltervise Liit.
Merle Sild “Soovituskirjad. Kõigile,
kes jäävad ükskord vanaks” (Mytho
2010, 248 lk). Palju mõtlemisainet pakkuv
armastusromaan kõigile, kes on välismaal
töötanud või kes kavatsevad sinna minna,
ja neile, kes on mures oma vanade haigete
vanemate pärast. Merle Sild kirjutab oma
esikromaanis töötu kõrgharidusega naise
rasketest valikutest tänapäeva Eestis.
Välismaise tööturu avanedes läheb ka
peategelane Mari Kullerkupp vooluga
kaasa. Viie aasta jooksul rännates satub
Mari turvalisest Soomest Põhja-Inglismaa
immigrantidevaenulikku
väikelinna
ja
töötab seal dementsete psühhokroonikute
hooldekodus koos teiste Eestist värvatud
naistega. Maailmalinn London, kuhu
Mari
esimesel
võimalusel
põgeneb,
tekitab samaaegselt unistusi nii kesklinna
kunstigaleriist kui üksildasest maamajakesest
Eesti vaiksete metsade keskel. Kui
Alzheimeri-haige professoriproua hooldajat
vajab, võtab Mari selle pakkumise vastu. Elu
rahulikus mereäärses kuurortlinnas annab
talle aega oma puruneva abielu üle järele
mõelda. Ühel kaunil jõulueelsel päeval saadab
klassiõde Birgit Anderson talle meili, mis
muudab Mari elu igaveseks …
Helju Pets “Õnneõiteta sirelid” (Tänapäev
2010, 311 lk). Heete (vt edasi kl 2)
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(algus lks 1) elamaasumine Silmu talusse
väikesel Paadinina saarel ei läinud õigupoolest
valutult. Vaevalt oli endine baleriin saanud
lihtsa saareeluga kohanema hakata, kui abikaasa
Votele suri ning naisel tuli üksi hakkama
saada nii talukoha kui kolme lapse toitmise ja
kasvatamisega. Mõistagi hakkas Heete ümber
otsekohe tiirlema hulgaliselt kosilasi, kuid tema
süda tegi sootuks teistsuguse, ootamatu valiku
ning alguse sai asjaosalistele kõike muud kui
lihtne armastuslugu.
David
Vseviov
“Bütsantsi
keisrid.
Valitsejad purpuris” (Kunst 2010, 536 lk). Kui
kunagise bütsantslase käest oleks küsitud, mis on
Bütsants, poleks ta küsimust mõistnud – tema
teadis end elavat Rooma impeeriumis, Bütsantsi
nime sai tema riik alles järeltulevate põlvkondade
ajal. Bütsantsi keisririik, tuhandeaastane Uus
Rooma sai alguse Constantinus Suure otsusest
viia pealinn Roomast Byzantioni, iidsesse linna
Õhtu- ja Hommikumaa ristteel, mida sealtpeale
tunti Konstantinoopolina. Bütsantsi tugisambaks
oli impeeriumi-idee, lipukirjaks kristlus. Keiser
oli Jumala asemik maa peal. Kaugeltki mitte
kõik Bütsantsi keisrid polnud sündinud purpuris.
Keisriks saadi “Jumala tahtest”, see tahe aga võis
väljenduda mitmeti. Nii olid kõik teed võimule
tõusmiseks lubatud ja Bütsantsi troonil olnud pea
sajast keisrist tervelt kolmandiku valitsejapõli
lõppes vägivaldselt. Bütsantsi keisrite pikk rida
kulgeb läbi hiilguse ja languste, usuvaidlustes
ja pilditülides, mõrvade, salasepitsuste, sõdade,
diplomaatiliste manöövrite ja korruptsiooni
keeristes. Kandes kultuuri ja edendades kristlust.
Kui põnev võib olla ajalugu!
Kristo Ausmees, Jaan Kaplinski ja Gennadi
Timberg “Eesnäärmehaigused ja seksuaalsus.
Mehe tervis” (ABC Arendus 2010, 112 lk).
Viimastel aastatel teadvustatakse meestele üha
enam, kui vajalik on enda tervise jälgimine
ja regulaarne kontroll. Sellest kirjutatakse ja
räägitakse iga päev. Tegelikkuses tuleb meeste
tervisest rääkida ka edaspidi ja sellele teemale
veelgi rohkem tähelepanu ja “eetriaega” anda
– täna elab keskmine eesti mees tervena ainult
49 aastat. Erinevate uuringute alusel on leitud, et
mehed jõuavad oma probleemidega arsti juurde
alles peale pikka kannatamist.
Elo Lutsepp ja Irina Tammis “Eesti Tikand.
Mustrilehed” (Varrak 2010, 88 lk). Raamatusse
on mustreid korjatud, lahti kirjutatud ja tõlgitud
nii vanaema või mõne tuttava tikitud esemetelt
kui ka varem välja antud trükistest, mis nüüd juba
vaat et rariteediks muutunud ja hea õnne korral
vaid raamatukogudest leitavad. Kõik kokku on
Eestimaa usinate käte ja helgete peade looming.
Lisaks ajaloolistele mustritele leiab raamatust
erinevate kihelkondade motiividest kokku
sobitatud uusi mustrikombinatsioone ning teose
autori Irina Tammise originaalloomingut. Kokku
on raamatus 220 ajaloolist ja 60 uut tikandimustrit
82 mustrilehel.
Irina Tammis on Eesti Kunstiakadeemia
graafilise disaini eriala lõpetanud disainer ning
EKA õppejõud. Käsitöö on Irina Tammise
elustiil – tikkimise, kudumise ja heegeldamisega
on ta tegelenud terve elu, nii nagu ka tema ema,
vanaema ja mitmed põlved enne neid. Tekstide
autor Elo Lutsepp on Vabaõhumuuseumis töötav
ajaloolane ja samuti elupõline käsitööhuviline.
Aivar Hundimägi “Et valvekoer ei
hammustaks. Kuidas suhelda meediaga?”
(Äripäev 2004, 159 lk)
Magnus Ilmjärv “Hääletu alistumine. Eesti,
Läti ja Leedu välispoliitilise orientatsiooni
kujunemine ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate
keskpaigast anneksioonini” (Argo 2010, 927
lk). Magnus Ilmjärve märgilise tähendusega
uurimuse täiendatud uustrükk, mis lükkab
paljuski ümber meie senist müütidel põhinevat
minevikunägemust ja aitab paremini mõista, miks
kaotasid kolm Balti riiki 1940. aastal iseseisvuse.
2004. aastal ilmunud ja riikliku teaduspreemia
pälvinud raamat tekitas Eesti ühiskonnas
ägedaid vaidlusi selles esitatud seisukohtade
poolt ja vastu. Huvi teose vastu on olnud suur
ka väljaspool Eestit. Käesolevat väljaannet on
täiendatud allikatega, mis jõudsid autori käsutusse
pärast 2003. aastat. Täpsustatud on ka mõningaid
detaile, kontseptsioon ja põhiseisukohad pole
aga muutunud. Raamatus vaadeldakse mitmete
maade arhiivimaterjalide põhjal, missugused olid
presidentide Konstantin Pätsi, Karlis Ulmanise
ja Antanas Smetona suhted Nõukogude Liiduga;
mis takistas Balti riikide poliitilist ja sõjalist
koostööd; missugused olid Balti riikide suhted
suurriikide Inglismaa, Saksamaa ja Nõukogude
Liiduga ning Poolaga; mida kujutas (vt edasi lk 3)
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Dr Panovi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäev

Foto erakogust
14. augustil 2010 süüdati küünlad ning asetati
lilleõisi Kunda linna kauaaegse arsti Vassili
Panovi kalmule. Kohale olid tulnud dr Panovi
järeltulijad, samuti endised kolleegid ja sõbrad,
kes meenutasid dr Panovi kui võimekat arsti ning
suurepärast inimest. Üritus jätkus päevakeskuse

saalis, kus toimus mälestuskonverents. Dr Panovi
päritolust, elust ja tööst tegid ettekande tema poeg
dr Aleksei Panov ning tütar dr Maria Volkonskaja.
Samuti oli eksponeeritud näitus, mis viidi edasi
Kunda raamatukogusse ja jääb seal avatuks kuni
septembrikuu lõpuni. Novembrikuu linnalehes

(vahetult enne dr Panovi sünniaastapäeva 2.
detsembril) ilmub tema järeltulijate poolt tehtud
uurimustöö ning kirja pandud mälestuste alusel
pikem artikkel doktori elust ja tööst. Selles
lehenumbris vt Salme Karu mälestusi dr Panovist
artiklis “Auväärne tohter 100”. MK

AUVÄÄRNE TOHTER 100
2. detsembril 1910.aastal nägi ilmavalgust Vassili
Panov, kellest 1939.aastal sai Kunda elupõline arst.
Vanem generatsioon mäletab dr Vassili Panovi kui
alati lahket, abivalmis ja energilist isiksust. Kuigi ta
oma erialalt oli terapeut, kujunes tegelikkuses nii, et
tema ampluaa arstina oli hoopiski palju laiem. Nii
tuli tal ravida inimesi hällist hauani, olla hambaarst,
kui seda vaja, võtta vastu sünnitusi, tegutseda
röntgenoloogina ja olla isegi loomaarst. Sageli
tuletas ta oma jutuajamistes meelde mitmesuguseid
olukordi, kui tal tuli ootamatult abiks olla.
Huvitavalt ja humoorikalt rääkis ta nendest. Üks
sellistest oli lugu, kui öösel telefonihelin teda äratas.
Rääkis meeshääl ja kutsus teda hobuse poegimisele
abiks. Tohter tõusis, hõõrus uniselt silmi, riietus
kähku ja astus kiirel sammul hobusetalli, kus vaene
suksu poegimisvaludes piinles. Dr Panov oligi see,
kes olukorra lahendas ja varsti sai kena varsake oma
mamma hoole alla. Elu läks edasi, varsast sirgus
kena hobune, keda tohter vahetevahel nägi. Hobust
nähes meenus talle iga kord too öine lugu, kui tal tuli
loomatohtri asemikuna tegutseda.
Minu isiklik tutvus dr Vasili Panoviga sai alguse
1948. aastal, kui peale ülikooli lõpetamist asusin
tööle Rakveres Virumaa apteegis. Tol ajal kandis see
apteek ametlikku nimetust Apteek nr 57 Rakveres.
Ühtlasi täitis see ka Rakvere rajooni keskapteegi
funktsioone, kellele allusid kõik Virumaa apteegid
kuni Narvani välja. Virumaa oli tol ajal veel ühtne
tervik. Apteegi juhataja ja ühtlasi ka Virumaa
volinik oli proviisor Ants Jürimaa, kes oli dr Panovi
hea sõber. Igakord, kui tohter Rakveres viibis, astus
ta sisse ka Virumaa apteeki ja ajas juttu oma hea
sõbraga. Tohter oma erksa ja sõbraliku olekuga jäi
mulle kohe meelde, saime tuttavaks ja temaga oli
väga meeldiv mõtteid vahetada. Suhtlemisest saab
alguse kõik … Meievahelised kontaktid muutusid
märksa tihedamaks 1952.aasta jaanuarist, kui minust
saatuse tahtel sai Kunda Ladina Köögi perenaine. Dr
Panov oli sel ajal Kunda haigla peaarst. Apteegi
ja haigla koostöö laabus väga hästi. Kontaktid
olid tihedad. Tutvusin haigla ja haigete soovide
ning vajadustega, varustasin apteeki vastavate
ravimitega. Kontakt oli vastastikune. Käisin Kunda
ambulatooriumis ja tohter apteegis. Tol ajal ei olnud
Kundas veel polikliinikut. Ambulatoorium ja haigla
asusid Mere tänav 2, otse pargi servas. Oma töö
spetsiifika kohaselt väga sobivas paigas. Kuid maja
oli väike ja töö selletõttu killustatud. Ravikabinetid
asusid eraldi mitmes majas. Mere tänava majas
nr 2 oli terapeudi kabinet, laboratoorium,

sünnitusosakond, haiglavoodid ja köök. Lastearsti ja
naistearsti kabinetid ning röntgen asusid üle tänava
majas nr 1, nakkusosakond Rakvere maanteel
Tammiku tänava nurgal, hambaravikabinet Rakvere
maantee nr 29, apteegiga ühe katuse all.
Uue tsemenditehase ehitamisega koos suurenes
linna elanike arv ja sellega seoses tekkis vajadus ka
arstiabi laiendamiseks. Haiglale oli vaja suuremaid
ruume. Ajutiselt mõnevõrra olukord lahenes, kui
peale vangilaagri likvideerimist vabanesid seal
elamud ja ka vangla haigla. Ehitajate tänavale
kolimisel haigla ruumid avardusid, kuid samal
ajal kasvas pidevalt linna elanikkond. Tekkis
vajadus uue haigla ehitamiseks. Haiglal oli küll
majandusjuhataja, kuid majandusmured ei saanud
mööda minna ka peaarstist, kes kõige eest vastutas.
Haigla ehitus suurendas dr Panovi töökoormust ja
muret kõige pärast. Ei ole ju kulgenud ükski ehitus
libedasti ja tõrgeteta. Elus läheb aga kõik mööda.
Lõppesid ehitusmured. Uus ajakohane haigla
avas oma uksed. See oli rõõmus sündmus kõigile.
Avarates kaasaegsetes ruumides paranesid haigla
töötajate töötingimused. Meeldivates ruumides
tundsid ka haiged end hästi. Endises majas sai
endale ruumid polikliinik, paranes ka ambulatoorne
vastuvõtt. Haiglatöötajate elus oli pööratud uus
lehekülg. Dr Panov võis kõigest sellest rahuldust
tunda.
Tohtri unistuseks oli elada kord oma majas,
tunda rahuldust kõigest sellest, mida oma kätega
omas kodus on loodud. Nende mõtetega liikus
ta Kundas ringi, otsides selleks sobivat paika.
Leidiski! − looduslikult imekaunisse paika
Kronkskaldale käharate mändide vahele, avara
vaatega sinisele merele, avaratele laotustele. Maja
hakkas kerkima, kuigi sellegagi oli vaeva ja raskusi
rohkesti: materjalide hankimine, majanduslik
pool jne. Kui aga lõpuks kõik valmis oli, võis
tohter oma perega suurt rõõmu tunda oma majas
elades, avaras, ajakohases ja kõigi mugavustega
kodus, kena looduse rüpes. Tohter armastas väga
ka aiatööd. Lõõgastamiseks pista sõrmed mulda,
tunda selle omapärast hõngu. Rajati kena aed, kus
kasvasid hästi hooldatud lopsakad köögiviljad, pilku
püüdsid värvilised lillesilmad … Igal võimalikul
vabal hetkel viibis tohter roheluses, kuulas lindude
laulu, jälgis mesilindude ja mitmesuguste putukate
tegevust. Armastas ka seenel käia. Seeni tundis ta
väga hästi, neid võis leida juba üsna kodu lähedalt,
kuid kaugemale sõiduks organiseeris transpordi, et
koos oma kolleegidega seenemetsa võlusid nautida.

Ka marjule minekuks organiseeris ta alati auto, et
taas oma töökaaslastega kas vaarikale, mustikale või
pohlale sõita. Kunda ümbruse metsad on tuntud oma
rohkete loodusandide poolest. Saak oli alati hea ja
lisaks tublid sõõmud värsket metsaõhku. Oma uues
kodus tundis tohter end vabana. Kunagised unistused
olid täitunud. Dr Panov oli väga erudeeritud isiksus.
Tema huvialade ring ja teadmiste rohkus oli suur.
Hästi tundis ta end ka muusikavallas. Sageli istus
ta klaveri taha ja võlus sealt välja hingesööbivaid
lugusid, üks ilusam kui teine. Tema lemmikpalaks
oli Ludwig van Beethoveni “Kuupaistesonaat”.
Sellest tundis ta erilist naudingut. Ammutas
positiivset energiat tegutsemiseks oma raskel
meditsiinipõllul.
Dr Panovi elu ei olnud kergete killast. Iga päev
tuli tal kokku puutuda elu murede, raskuste ja
probleemidega. Sellest kõigest aitas tal üle saada
tema huumorimeel. Olgugi, et hinges tundis ta muret
ja raskusi, ei lasknud ta seda iialgi välja paista. Oma
heatahtliku naeratuse ja huumoriga nakatas ta
teisigi. Tihti sõitis ta jalgrattaga külateel, seljakott
seljas, patsiente abistama. Haigete jaoks oli tal alati
varuks mõni hea sõna või naljalugu nende tuju
tõstmiseks, häda leevendamiseks, paranemiseks.
Tema motoks oli sõna jõud. Sõna jõud suudab kõike
tõsta meeleolu, ravida, tüli norida või isegi tappa
… Maavisiitidele minnes varustas ta end ka alati
ravimitega, et haigetele neid kohe ravimiseks jätta.
Suur aja ja jõukulu säästmine. Patsiendid olid talle
selle eest väga tänulikud.
Dr Panovil oli kaunis kodu ja tore perekond.
Ta oli ka hea pereisa oma abikaasale ja lastele.
Abikaasa Helene oli õpetaja, väga erudeeritud
isiksus. Oma eriala valdas ta suurepäraselt ning
muutis vene keele tunnid huvitavaks, kasutades
rohkesti illustreerivat materjali. Poeg Aleksei ja
tütar Maria jäid truuks oma isa elukutsele, õppisid
ka ise arstiks. Dr Aleksei Panov on tunnustatud
silmaarst ja dr Maria Volkonskaja psühhiaater. Dr
Panov leidis oma perekonnas koha ka orvuks jäänud
Anjale ja koolitas ta tervishoiutöötajaks.
Tohtril olid alati käed-jalad tööd täis. Peale
oma kutsetöö lõpetamist võis näha, kuidas ta kahe
raske pambuga tänavail liikus. Oli vaja lahendada
perekonna majandusmured. Viia pesu pesumajja
ja sealt jälle tagasi koju tuua, hoolitseda oma pere
toidumurede eest. Seda tegi ta alati heatujuliselt,
nägu nalja täis. Kunagi ei näinud tema murelikku
olemust. Oma mured peitis ta oskuslikult
huumorimeele varju. (vt edasi lk 3)
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(algus lk 2) Töö ja puhkus käivad elus ikka
käsikäes. Nõnda ka dr Panovi elus. Ta hoolitses
ka oma alluvate meelelahutuse eest. Kord tuli ta
mõttele korraldada väljasõit Tallinnasse Estonia
teatrisse Imre Kalmani opereti “Bajadeer”
etendusele. Liiklusolud sel ajal olid väga kehvad.
Otseühendus Tallinaga puudus, oli vaid ühendus
Kundast dresiiniga Rakverre ja sealt rongiga
Tallinna. Teatri külastamiseks selline võimalus
ei sobinud. Tohter ei tahtnud siiski taganeda oma
mõttest ja nuputas, kuidas oleks siiski võimalus
seda teostada. Ainus võimalus oli tellida veoauto ja
sellega teha reis Tallinnasse etendusele ja peale selle
lõppemist jälle koju tagasi. Mõeldud, tehtud. 1958.
aasta jaanuarikuus saigi sõit teoks. Haigla personal
lahtise veoauto kastis tekkidesse mähituna kihutas
Tallinna poole osa saama operetietendusest. Etendus
jättis kõigile väga sügava mulje. Georg Otsa aariad
on tänaseni unustamatud. Vahetevahel tuletatakse
meelde ka romantilist sõitu. See kõik sai teoks vaid
tänu dr Panovi initsiatiivikusele.
Meenuvad temaatilised puhkeõhtud Kunda
klubis, mida tehase töötajate algatusel hakati
korraldama. Osalesid kordamööda kõik Kunda
asutused ja ettevõtted. Apteek ja haigla moodustasid
ühise isetegevusliku kollektiivi. Organiseerisime
naisansambli, kirjutasime satiirilugusid kohalikel
ainetel. Lavastasime neid. Näitlesid nii apteegi
kui haigla töötajad. Oli osavaid sõnaseppi ja
andekaid näitlejaid. Kahtlemata üks nendest oli
dr Panov. Omi osi täitis ta alati suurepäraselt ja
suutis meid kõiki naerutada. Haigla ja apteegi
ühised puhkeõhtud toimusid kaks korda aastas
− kevadel 7. aprillil ülemaailmse tervisepäeva
puhul ja sügisel mingi temaatiline õhtu. Päeva
sisustas temaatiline ettekanne, millele järgnesid
omaloomingulised esinemised. Satiirilist materjali
leidus alati külluses: puudused sauna töös, üleajavad
prügikastid, isetegevuslikud prügimäed, liivatamata
kõnniteed, kentsakad olukorrad ja palju muud −
alati midagi aktuaalset. Puhkeõhtuid korraldasime
peamiselt Kunda klubis, kuid mõnikord ka
praeguse gümnaasiumi saalis. Sellekohased
reklaamkuulutused olid alati välja pandud ja
publikut jätkus alati. Ühestki esinemisest ei jäänud
kõrvale dr Panov. Oma mahlaka esinemisega pälvis
ta alati publiku tugeva aplausi. Tema austajate ring
oli suur.
Meenuvad ka tema ümmargused tähtpäevad,
juubelid. Nende tähistamine toimus enamasti
Kunda klubis. Õnnitlejaid oli alati arvukalt. Lisaks
oma lähedastele tema selleaegsed ja endised
kolleegid, sõbrad ja tuttavad. Sündmus oli alati
väga meeleolukas ja hoogne. Tantsiti, lauldi, tuletati
meelde möödunud aegu.
Siinjuures meenub mulle eredalt dr Panovi
60. sünnipäev. Kuna tema elustiil oli kujundatud
naljasoonele, siis seekord sepitsesin apteegitöötajate
õnnitluse ka vemmalvärsina:
Aastakümneid turjal kuus,
täitunud on selles kuus.
Ei vist ole keegi näinud,
et ta mornilt ringi käinud.
Alati ta nalja heidab,
nõnda muresid ta peidab.
Igaühte lohutab,
keda haigus kohutab.
Oma silma nii ta säeb,
et ta kõiki läbi näeb.
Sääl ta ütleb: “Kulla Mall,
küll on väike süda sul!
Aga ole õnnelik,
see-eest on su elu pikk!”
Teisel ütleb: “Ants, sa jäta Viiu,
südames sul näha Tiiu!”
Ütleb nii ja ütleb naa,
eks tal ole tõsi ka.
Need on meie tohtri tembud,
tuntud, süütud naljavembud.
Kõigil tahab tõsta tuju,
et taas tervis tuleks koju.
Et Teil särtsu jätkuks palju,
tervis oleks nagu kalju
hästi pikaks-pikaks ajaks –
seda ikka aastasajaks.
Seda Teile soovivad
Kunda mürgisegajad.
Väga südamlik oli dr Panovi pensionile saatmine,
mida korraldas Kunda linna täitevkomitee oma
linnanõukogu saalis. Sõnavõtud, tänusõnad, lilled,
kingitused, liigutuspisarad … On meeles, kui
teda tänasin, tuletas ta mulle meelde meie esimest
kohtumist Virumaa apteegis.
Võime olla tänulikud, et on elanud selline
erudeeritud isiksus INIMENE − suurte tähtedega.
Tema jäljed Kunda ajaloos on suured ja sügavad.
Meie mälestustes elab ta edasi.
ANNO DOMINI MMX
Salme Karu

Tänuavaldus
14. augustil tähistati Kundas doktor Vassili
Panovi 100. sünniaastapäeva. Dr V. Panov töötas
peale Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist
ja lühiajalist töötamist Väike-Maarjas Kunda
haigla juhataja ja jaoskonnaarstina 43 aastat, kuni
pensionile siirdumiseni 1983. aastal. Ta osales ka
aktiivselt kohalikus seltsielus – meeskooris ja ansamblis, bridži- ja malemängus jne.
Mälestusürituse korraldajad olid endine
proviisor pr. Salme Karu, endine klubijuhataja pr
Karin Mets ja endine Kunda kooli õppealajuhataja
pr Tiiu Raju. Ürituse organiseerimist toetasid
Kunda tehas eesotsas direktor hr Meelis
Einsteiniga ja Kunda linn eesotsas linnapea hr
Allar Aroniga, kes pidas päevakohase kõne ja
asetas pärja V. Panovi hauale. Kõne ja lauluga
esines dr Panovi endine kolleeg dr Ella Tamm.
Kolleegi meenutasid dr Peeter Ott ja dr Maie
Kõiva. Südamlike viiulipaladega ilmestas
üritust pr Sirje Tambi. Kalmistult siirduti
lühikonverentsile Kunda linna päevakeskusesse.

Konverentsil andsid dr Panovi poeg, silmaarst
Aleksei Panov ja tütar, psühhiaater Maria
Volkonskaja ülevaate oma isa elust. Oma onu
meenutas Peterburi kunstiprofessor Vassili
Muravjov-Amurski. Kaasaegsest ja sõbrast
rääkisid ka kunstnik Valli Lember-Bogatkina,
endised töökaaslased Leida Ploom ja Oldi
Anderson ning mitmed Kunda kooli endised
õpetajad, dr Panovi abikaasa kolleegid. Vaadati
dokumentaalfilmi “Savikülast tsemendilinnaks”,
milles on kaadreid ka toonasest Kunda arstist V.
Panovist.
Dr Vassili Panovi perekond tänab väga kõiki
ürituse korraldajaid, toetajaid, sõnavõtjaid ja
kokkutulnuid, tänu kellele oli mälestuspäev soe
ja meeldejääv. Palju tänu hr Andrus Arrole ja
Ülari Paile, kes kogu ürituse jäädvustasid (film
jääb ka Kunda muuseumisse). Väike näitus dr
Panovist jääb üles Kunda raamatukokku.
Tänuga dr Vassili Panovi perekond

LEERIKEVADE KORDUS

Foto autor Andrus Arro

Sealt nad kõik muusika saatel koos
kirikuõpetaja Heinar Roosimägiga tulidki! Ise
naerukil nägudega ja rõõmsa sädelusega silmis!
Selles tulekus kirikus oli taas kevade tunnet.
Nemad olid leerimälestuspäevast kuldleerist
osavõtjad. Ühed neist läksid kirikus sama
kaaslasega oma noorusaja leeripäevast altari
ette. See oli kahekordne rõõm olla ligemese
kõrval seal, mitte jääda temast eemale.
Noorusaja leeripäevast oli neil möödas 50,
mõnel veidi rohkemgi aastat. Seekord kohtusid
kuldleeris erinevate aastakäikude leeriõed ja
-vennad. Eelmisest kuldleerist Kunda kirikus
oli möödunud natuke vähem kui paarkümmend
aastat.
Alguses oli neil osavõtuks koguni väga
erinevaid suhtumisi. Üheks põhjuseks muidugi
oli aastate jooksul kirikuelust kaugele jäämine,
mistõttu üle hulga aja sellise ürituse puudutus
oli ootamatu.
Nii oligi sellest päevast osavõtuks ka teatud
kahtlusi. Kuidas nüüd mina? Ikkagi pool
sajandit! Mitu jätsid saadetud kutsele vastamata
- ei poolt ega vastu. Jah, oli isegi äraütlejaid:
kes juba kuldleeris käinud või kellel tervis halb.
Kaks neist lihtsalt keeldusid osa võtmast. Ei
usu, et neil sellest parem on. Pole hea, kui üks
jagab oma arvamust mitte osa võtta, siis teinegi
tema toel leiab sama. Antud lubadust aga ei sobi
tagasi võtta. Kuhugi mujale minna sel päeval
saab ka teinekordki.
Hea meel on, et see päev möödus kuldleeri
osaduses olles, täis headust ja rõõmu. Nende
nimed Arvi IVASK, Mare KANT, Maimu

LINDLO, Karin METS said kuldsete tähtedega
kirjutatud sellesse päeva - 22. august 2010.
See päev andis kuldleerilastele kosutust
hingele ja tervisele ning toetust kõikideks
päevadeks. Olgu neil edaspidi kõik päevad täis
rõõmu! Kuldleerilaste rõõmu kirikus jagasid
nende õnnitlejad. Koguduse poolt soovisime
samuti neile palju õnne!
See oli meeldejääv kristlik pidupäev
kuldleerilastele, Kunda kogudusele ja ka
kirikule. On ju kuldleer paljude kiriklike
ettevõtmiste seas eriline. Seda kinnitas sellele
pühendatud kristlik muusika kirikus. Osavõtt
leerimälestuspäevast näitas nende lugupidamist
paljude aastate taha jäänud toreda leeripäeva
suhtes. Meenutati endisi Kunda kiriku õpetajaid
Ferdinand Siiakut ja hr Paesalut. Siiralt hea
meel on leeriõest, kes ei pidanud paljuks
Tallinnast kohale tulla.
Mitmeid endiseid osalisi ei olnud kuldleeris,
sest nemad on juba meie seast jäädavalt
lahkunud. Toimus nende mälestamine.
Mitmed teadaolevaist on aga mõtteis valmis
tulema kuldleeri järgmisel suvel. “Vaikuses
mõistame asju, vaikuses kõnetab meid Jumal,
vaikuses kogume võitvat jõudu ...” Heal meelel
jäämegi ootama järgmise aasta kuldleeri päeva.
Aitäh hea abi eest Anne Lipmaale ja Õie
Küngasele.
Heldi Randver
Kunda koguduse juhatuse esimees.

(algus lk 1; 2) endast 1930. aastate teisel poolel
deklareeritud nn neutraliteedipoliitika.
Üheks uurimisobjektiks on küsimus, miks ei
tekkinud Balti riikide vahel 1939. aasta sügisel
välis- ja sõjalis-poliitilist koostööd; miks Eesti,
Läti ja Leedu valisid erinevalt Soomest alistumise
tee. Balti riikide omavahelisi suhteid vaadeldakse
Nõukogude Liidu ja Saksamaa välispoliitika ning
rahvusvaheliste suhete kontekstis. Vaatluse all
on ka suurriikide majanduspoliitika mõju Balti
riikide välispoliitikale. Baltimaade sisepoliitikat
käsitletakse raamatus sedavõrd, kuivõrd see
puudutas ja mõjutas nende välispoliitikat. Balti
riikidest on pearõhk Eesti välispoliitikal.
Anneli Ammas ja Kalle Klandorf “Kalle
Klandorf. Jälitaja ja jälitatav” (Fookus Meedia
2010, 224 lk). Politseis ja mitmes eriteenistuses
töötades rajas Kalle Klandorf kümnetest inimestest
koosneva agentide võrgu ja osales paljude Eestit
vapustanud kuritegude uurimisel. Salateenistuste
omavahelises võitluses sattus ta ka ise korduvalt
tagaaetava rolli. Raamatus räägib ta mõlemast
poolest: nii elust jälitaja kui ka jälitatavana.
Kuidas Klandorf agente värbas ja nendega iga
päev töötas? Milliste vahenditega hoidis ta
korda 1980. aastate lõpus prostituutide ja ärikate
mekaks olnud Viru hotellis? Millega tegeles
Savisaare valitsuse ajal Toompea eriteenistus?
Kuidas Venemaa sõjaväeluure taasiseseisvunud
Eestis kanda kinnitada püüdis ja mis infot andis
venelastele topeltagent Ants? Milliseid teenuseid
osutas skandaalne eradetektiivibüroo SIA? Mis
sundis Klandorfi Eestist põgenema?
Donald O. Clifton ja Tom Rath “Kui täis on
sinu tass?” (tõlkinud Kairit Lillepärg, Väike
Vanker 2006, 112 lk). Kõigest mõne energiast
tulvil hetkega on võimalik luua positiivne
õhkkond. Selle nimel tasub vaeva näha: on
tõsiasi, et head tunded pikendavad eluiga ja
aitavad ka raske haigusega võitlemisel. Seevastu
negatiivne nihe - keskendumine sellele, mis on
halvasti - kahjustab suhteid ja inimesi. Oluline
on ära tunda negatiivsete tunnetega nakatumise
hetked.
Elo Odres “Kuidas hakata ettevõtjaks.
Ideest kasumini” (Äripäev 2009, 160 lk). Oma
firma loojale suunatud raamat annab praktilist
infot, kuidas koostada äriplaani, leida rahastajad
ning jõuda võimalikult kiiresti ja valutult ideest
kasumini. Alustavale ettevõtjale suunatud raamat
innustab mõtlema laiemalt ja samal ajal säilitama
selget pilku, nägemaks ette takistusi, mis võivad
algusaastail ees oodata. Näiteks peab tulevane
ettevõtja mõtlema, kas temas on piisavalt
ettevõtjale vajalikke omadusi, et hakkama saada?
Kas tema äriidee ikka peab vett – kuidas teha
esmased turu-uuringud? Kas on olemas piisavalt
omapoolseks investeeringuks vajalikku raha ja
kas ta riskib laenu võtmiseks kodu panti panna?
Kas alustada FIEna, luua osaühing või aktsiaselts?
Kui inimene on oma äriidee enda jaoks läbi
mõelnud, teinud esmased tulu- ja kuluarvestused,
mõelnud, kes on kliendid ja konkurendid, ning
jõudnud järeldusele, et asjaga on mõtet tegeleda,
siis on järgmine samm registreerida firma,
milleks saab samuti raamatust nõu. Siin on ka
paljude ettevõtjate kogemused ja soovitused,
kuidas oma äriga läbi lüüa. Edukast firmast on
nende hinnangul vaid 20% äriidee teene, 80%
aga selle teostus – oluline on leida nüansid, mis
eristavad firmat teistest omataolistest.
Aet Trisberg “Maitseelamused tervise heaks”
(Ajakirjade Kirjastus 2010, 192 lk). Autor jõudis
tervisliku toitumiseni oma lapse allergiatega
tegeldes, mis panid teda ümber hindama seniseid
toitumisega seonduvaid tõekspidamisi. Tervislik
toit võitis Aeti südame. Aet ütleb: “Minu soov on
selle raamatuga tõestada, et tervislik toitumine
pole üksnes kalorivaeste juurviljade närimine ja
kookidest loobumine, vaid midagi hoopis enamat,
põnevamat ning mis peamine - maitsemeeli
erutav. Olgu see raamat teerajajaks algajale
tervislikule toitujale või inspiratsiooniallikaks
juba tervislikust toidust ja eluviisist lugupidavale
inimesele.”
Anu Samarüütel-Long “Minu London.
Loomepiinu, inspiratsiooni ja argiilu” (Petrone
Print 2010, 240 lk). Anu Samarüütel-Long: “Jah,
teil on õigus! Ma olen moekunstnik, kuid käesolev
raamat ei räägi moest. Kui, siis ainult natuke.
Minu raamat jutustab hoopis loo, kuidas ma 38
aasta vanuselt avastasin, et see, mida ma alati
oma elus teha olin tahtnud, ja mida ma tegelikult
tegin, ei langenud üldse kokku, ning kuidas ma
otsustasin asjade käiku muuta ning kõike uuesti
algusest alata: minust sai taas üliõpilane, seekord
maailma kuulsaimas moekoolis Londoni Central
Saint Martins College’is,(vt edasi lk 5)
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MEIE OMA KOOLI SUVELOOD
KORVPALLIPÄEVIK

Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka ajaveebist
Sportkunda koduleheküljel http://www.hot.ee/
sportkunda.

14.08.2010 Esimene võistlusmäng. Kurgjärve
laagri lõpetuseks said 1997/98 aastal sündinud
poisid rahvusvahelise kohtumise. Rakveres
harjutavate PuHu poistega mängiti Rahu hallis.
Simuna poisid jäid transpordiga hätta ning nii
pidime seitsmekesi rassima. Mäng oli päris
võitluslik. Paraku oli korvi tabamisega tõsiseid
raskusi. Tegelikult oli seda ka arvata, sest laagris
oli tähelepanu all üldkehaline ettevalmistus.
Kaotasime 43:77. Sten Pobbul 18, Raul Palk ja
Erik Nasimov 6, Siim Tisler 5, Sander Parovart
ja Marten Viiralt 4 punkti. Robin Aleksander
Jäppinen seekord punktideni ei jõudnud.
30.07.2010 JOHANNES METS − 80. Täna
tähistab oma suurt juubelit meie klubi raudvara
Johannes Mets. Kõike, mida Juku on õppinud, teab
Juhan seniajani ülimalt hästi! Õnne ja tervist Sulle,
HEA INIMENE!
01.07.2010 Pensieri dell`italia − mõtisklused
Itaaliast. Eesti esimese korvpalliklubi, 1989. aasta
aprillis loodud KK HITO president Raul Rõõmus
pakkus meile võimaluse osaleda ülemaailmsel
minikorvpalli festivalil Itaalias. Tegemist on
Matera ümbruse linnades peetava turniiriga, mis
toimus 18. korda. Sel aastal osales 48 võistkonda,
kes esindasid 12 riiki. Mängud kuuma päikese
all läksid enam-vähem hästi. Võitsime seitsmest
kohtumisest kuus. Kaotus 46:54 tuli vastu võtta
eelmise aasta võitjalt ROSETO meeskonnalt.
Sama klubi vastu kaotati aasta tagasi finaalis.
Kaks meie mängijat, kes ka selles kohtumises
osalesid, ei olnud eelmist mängu unustanud ning
põlesid lihtsalt läbi. Olime küll kolm minutit enne
lõppu neljapunktilises eduseisus, aga rohkem ei
suutnud. Tõe huvides tuleb lisada, et kohtunikud
tegid omalt poolt kõik, et kohalikel kergem oleks.
Oma mõju avaldas ka väljak, mis tehtud linna
keskel olevale platsile, kus maapind ühtlaselt
tõusis ning sellest tulenevalt oli üks pool teisest
mitukümmend sentimeetrit kõrgemal. Päev hiljem
ROSETO`le suurelt kaotanud Poola meeskonna
treener kommenteeris asjade käiku nii: “Vam ne
dali võigrat, nam ne dali daže igrat!” Itaalia elust
saime hea ülevaate, sest elasime peredes. Hoolitsus
oli kohalike emmede poolt väga südamlik. Esimest
korda ei lahkutud kohe pärast turniiri pidulikku
lõpetamist, vaid jäädi veel ööseks vastuvõtjate
juurde. Harjumatu oli korraldajate poolt aegadest
mitte kinni pidamine. Tunnine viivitus oli
igapäevane. Paraadi tuli oodata kauemgi. Lisaks
mängudele nägime ka muud huvitavat. Mägine San
Marino, mis on üks maailma kolmest enklaavriigist
ja mille samanimelises pealinnas on vaid veidi
rohkem elanikke kui Kundas. Euroopa suurim
autovaba piirkond − saartel asuv linn Veneetsia.
Jõudes kohale, tuleb buss maha jätta ning liikuda
saab mööda treppe ja sildu jalgsi. Võimalik on ka
veetransport, mis liigub mööda kanaleid. Saime
võrrelda erinevat vett. Bari linnas ujusime soojas
Aadria meres, Taranto laht oli aga Ioonia mere
osa ning see oli oluliselt külmem. Fantastiline
oli terve pikk päev Mirabilandia lõbustuspargis,
kus atraktsioone jätkus igale maitsele
nii
suurtele kui väikestele. See oli ka koht, kus
erinevalt kossuplatsist lõikasid suuremat kasu
väikesekasvulised. Alla 150 cm pikkustel lastel oli
6 eurot odavam sissepääs. Külastasime Alberobello
linna, kus majadel koonilised katused (trullid), mis
on UNESCO kultuuripärandis. Need on laotud
kividest ilma siduva materjalita ning legend räägib,
et maksuametnike saabudes oli imelihtne majad
koost lahti võtta. Elasime üle ka Itaalia tragöödia
jalgpalli MM-il. Tagasiteel nägime 1281 meetri
kõrgust Vesuuvi, mille viimane purse toimus 1944.
aastal. Saime põgusa ülevaate Vatikanist, mis
on väikseim riik maailmas. Jalutasime Igaveses
linnas - Roomas. Võimsa mulje jättis Colosseum,
kenad olid kirikud, karastavad purskkaevud ...
Kõik ülimalt vaatemänguline. Edasi Milaano oma
84-tuhandet vaatajat mahutava staadioniga, kus
küll parasjagu vahetati muru ning mängimist võis
vaid ette kujutada. Valsilinn Viin, Doonau ääres
asuv Austria pealinn. Muljed kuhjusid ning hea
ülevaate saab tõenäoliselt pildikokkuvõttest, mille
koostamiseks sai treener Vaido algmaterjaliks ca
5600 ülesvõtet. Austriast edasi jäi vaid sõita ja sõita
ja sõita ... Lähemad riigid vaadatakse üle siis, kui
turniirikutsed sinna viivad. Praegu aga GRAZIE
ITALIA − aitäh Itaalia!!!

Kunda ühisgümnaasiumi lõpuaktused toimusid 22. juunil. Kooli lõpetas 60. lend, kelle klassijuhataja
oli Rahel Pai. Gümnaasiumi kuldse viljapea värvi küpsustunnistus väljastati 21 õpilasele. Kuldmedaliga
lõpetas Diana Tamme, hõbemedaliga lõpetas Liina Martõkainen. Põhikooli lõpetas 52 õpilast.

Presidendi vastuvõtul

Koolilõpetamine on iga abituriendi jaoks tähtis
sündmus, kuna see justkui lõpetab ühe perioodi
elust. Nagu on juba traditsiooniks saanud, kutsub
Eesti esipaar parimad koolilõpetajad vastuvõtule
presidendi kantselei suveaeda. Seekord toimus pidulik
koosolemine 21. juunil ehk täpselt päev enne KÜG
abiturientide lõpetamist, seega jätkus ärevust lausa
mitmeks päevaks.
Hommik tõotas seiklusi, sest ilmataat parimaid
lõpetajaid ei soosinud. Kuna väljas oli niiske ja tibas
vihma, toimus kätlemine kantseleis. Iga külaline sai
pika ootamise järel presidendipaaril ning haridusministril T. Lukasel kätt suruda, teele sooviti kaasa palju
edu. Lisaks kinkisid kelmikad rahvariietes noorikud

kõigile roosiõie ja piduliku nimekirja parimatest lõpetajatest. Suveaeda minnes pakkus viisakas kelner
šikilt pokaali serveeritud smuutit. Seejärel võisid alata
kõned.
President Toomas Hendrik Ilves pani lõpetajatele
südamele, et nad võõrale maale õppima minnes kodumaad ei unustaks. Samuti soovitas neile, kes pole
veel edasiste õpingute suhtes otsust langetanud, seada
sammud haridusmaastiku poole. Just seal pidavat
tulevikus aset leidma töö, mis on kõige põnevam ja
pinget pakkuvam. Sõna said ka haridusminister ning
kõrgkoolide ja üldhariduskoolide esindajad.
Kui kõned peetud, kutsus president lavale ühe oma
lemmikutest − bändi Mimicry. Kelmikas Ilves viipas

pead nõksutades külalisi endaga kaasa lava ette muusikat nautima. Mõned lood kuulatud, võis suunduda
välitelkide alla sööma. Lauad olid täis head-paremat
ning võimalusel said kõik soojast toidust kõhud punni
süüa. Seejärel oli aeg pidulikku sündmust jäädvustada. Pärast ühispilti said kõik soovijad heatujulise
presidendiga ka üksikult pilti teha.
Lahkudes pandi külalistele südamele, et kõik endast ka ühe sissekandega külalisteraamatusse märgi
maha jätaksid. Peolt lahkuti heatujuliste ja uhketena,
kotikeses digifotoaparaat pildiga, mida hiljem tuttavatele näidata.
Diana Tamme
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Saksofonistide IX Kunda suvekool

Professor Olavi Kasemaa saksofonisuvekooli lastega paadiga merel (foto klubi arhiivist). Vt ka lk 1
9.-15. augustini toimus Kundas üle-eestiline
saksofoniõppijate suvekool. Juba üheksandat korda
kogunes kolmkümmend õpihimulist noort üle Eesti
Kundasse, et üheskoos täiendada saksofonimängu
oskusi, tutvuda oma ala harrastajatega ja veeta huvitavalt koolivaheaega. Suvekoolist võttis osa õpilasi
Kundast, Rakverest, Kadrinast, Viimsist, Jõgevalt,
Sakust, Keilast, Pärnust, Märjamaalt, Tartumaalt,
Räpinast, Raplast ja Tallinnast. Rõõmustab, et suvekoolist võtavad osa ka nn suvekooli vilistlased, kes küll
muusikakooli juba lõpetanud, kuid enda hobiks ikka
pilli mängivad ja suvel sammud Kundasse seavad.
Nädala jooksul toimusid individuaaltunnid Eesti
muusika- ja teatriakadeemia professori Olavi Kasemaa
juhendamisel, noorema vanuserühma ansamblitunnid
Kunda muusikakooli õpetaja Edvin Lipsu juhendamisel ning edasijõudnute ansambli ja koondorkestritunnid Rakvere õpetaja Jüri Takjase õpetustega. Jüri
Takjas on ka suvekooli kunstiline juht, kes valmistab
ette õppetööks repertuaari ja õppekavad.
Pillimängust vabal ajal võisteldi sportmängudes,
viktoriinis, külastati Kunda tsemendimuuseumi ja
käidi ekskursioonil Sillamäel, ujumas Kunda rannas,

korraldati peoõhtuid, mängiti golfi ja tennist ning
toimus veel palju toredaid ettevõtmisi. Ilusaimad
hetked olid sünnipäevalastele korraldatud üllatused
(sünnipäevalapsi oli nädala jooksul kokku neli).
Suvekooli lõppedes anti 5 meeldejäävat kontserti: reedel, 13. augustil kell 19.00 Vainupea kirikus,
laupäeval, 14. augustil kell 12.00 Vergi sadamas,
kell 14.00 Art Café suveaias Rakveres ja õhtul kell
18.00 Sillamäe muusikakoolis. Iga kontsert kujunes
omamoodi sündmuseks. Vainupea kirikus toimub
traditsiooniliselt suvekooli esimene kontsert ja see
on väga hea akustika ning õdusa idülliga. Sillamäelased võtsid saksofonimängijad vastu väga lahkelt, oli
tunda, et meid oodati ja saal täitus sajaprotsendiliselt
ning lakkamatu aplaus kontserdi lõpus tõi loomulikult
kuulajate ja ka mängijate rõõmuks juurde lisalugusid.
Pühapäeval oli viimane kontsert ja see toimus
vihma tõttu mitte linna keskväljakul, vaid poolremondises Kunda klubis. Mõnusa muusikaelamuse
osaliseks said kindlasti kõik kontsertide külastajad,
sest repertuaarivalik oli väga mitmekesine. Lisaks
pärlitena professor Olavi Kasemaa soololood ja saksofonimängijate laul. Suvekoolist osavõtjad on väga
mitmekülgsed ja andekad noored, kes lisaks saksofo-

nile mängivad veel palju erinevaid pille, oskavad hästi
laulda ja tantsida. Laupäeva õhtul toimunud talendijahi konkurss suvekoolis oli kinnituseks sellele, sest
lavale toodi väga andekaid ja vaimukaid esinemisi.
Suvekooli korraldamist toetas Kunda linn, Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Lääne-Viru ekspertgrupp.
Saksofonistid tulevad Kundasse tagasi 2011. aasta
jaanuarikuus, kui toimuma saab III talvekool.
Saksofoni suve- ja talvekoolid on muutnud Kunda
saksofonilinnaks – nii kutsutakse meie kanti muusikaringkondades.
Täname Elle Türkelit, kes viis läbi suvekooli
hommikutel liikumist värskes õhus. Aitäh korraldajate poolt Kristi Onkelile huvitava ekskursiooni
eest tsemendimuuseumis. Tänud toetuse ja koostöö
eest Kunda linnavalitsusele, Kultuurkapitalile, Tairi
Tambikule, Ebe Pildile, maitsva söögi eest OÜ Curmeinelile, Marielle Korostikule, Veronika Rõkalovale
ja kõigile toredatele suvekoolist osavõtjatele ja õpetajatele!
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja
Suvekooli korraldaja

Räimeküpsetamiskonkurss 2010
Merepäeval leidis kolmandat korda aset
räimeküpsetamise konkurss. Traditsioon sai
alguse 2008. aastal toimunud Sõbralaadal. Seekord
oli võistlus uues formaadis – kõik võistkonnad
valmistasid peakoka poolt ette näidatud rooga
− küpsetatud räimefileed, sulajuustu, ürtide,
pruunistatud fenkoli ning avokaadosalsaga.
Fantaasiat rakendati garneeringute ja serveerimise
juures. Oma retsepti oli õpetamas restoran Rucola
peakokk Meelis Jääger Tallinnast. Konkursist
võttis osa 5 võistkonda: Kunda linna volikogu
esindus, Kunda linna raamatukogu esindus, eelmise
aasta võitja Räime Reet & Co, sõpruslaeva Tasuja
kokkajad ning Väike -Maarja Noortekeskuse
noored.
Esikolmik: I koht – Kunda linnaraamatukogu; II
koht – Kunda linnavolikogu; III koht – Sõpruslaev
Tasuja.
Märgiti ära: Originaalseim, fantaasiarikkaim
serveering − Kunda linna raamatukogu; Põnevaim
Serveering – Kunda linna volikogu.
Žüriisse kuulusid: Meelis Jääger (Rucola
restorani peakokk), Maiu Küngas (Kunda linna
klubi juhataja, merepäeva korraldaja), Aarne Mäe
(Virumaa Teataja peatoimetaja), sõpruslaeva
Tasuja vanemmehaanik ja Korstnapühkijate koja
esindaja.
Järgmises Meie Kodus ilmub intervjuu Meelis
Jäägriga. MK
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(algus lk 1; 2; 3) legendaarse ja kardetud
moeprofessori Louise Wilsoni käe all. Mis saaks
olla parem kui olla teel oma elu-unistuse poole?
Elades samal ajal maailma kõige inspireerivamas
ja loomingulisemas linnas, mille suuri ja väikseid
argiimesid siin ka teiega jagan.”
Ruth Alas ja Monika Salu “Muudatuste
meistriklass” (Äripäev 2005, 291 lk). Raamat
on muudatuste läbiviimisest organisatsioonides.
Esimene osa tutvustab teooriat, teine praktikat.
Esimene, nn teooriaklass on jagatud viieks
teemaks: Ülevaade organisatsiooni arendamise
ajaloost 20. sajandil; Muudatuste kolmnurkmudel,
käsitlemaks
organisatsioonides
toimuvaid
muudatusi; Detailsemad käsitlused muudatuste
läbiviimise põhiprotsessi sammudest ja kogu
protsessi läbivatest teguritest, samuti juhile
vajalikud omadused; Sotsiaalne vastutus ja eetika
muudatuste protsessis. Praktikaklass jaguneb
neljaks teemaks: Eestis läbi viidud suurmuudatus
ehk kannapööre; Eesti oludes tegutseva
keskmisest väiksema ja rohke intellektuaalse
kapitaliga
ettevõtte
pidev
muudatuste
monitooring ja elluviimine; Ülesanne - lahendada
modelleeritud suurmuudatuse juhtum; Näidised,
kuidas lühidalt kirjutada muudatuste protsessi
kokkuvõte. Raamatus käsitletu on autorite
pikaajaliste uuringute ning praktilise igapäevatöö
tulemus.
Jane Juska “Naine sinus eneses” (Pilgrim 2010,
304 lk). Liigutav mõtisklus naiseksolemisest,
sõltumata east ja teiste arvamusest. Jane Juska
esitab oma teosega iroonilise küsimuse, kas
on õige nimetada kergemeelsuseks inimlikku
vabadust elada ja õnnelik olla nii, nagu keegi leiab
endas vajaliku olevat. Naine, kes julgeb küpses
eas armurõõme maitsta, ei ole kergemeelne, vaid
teda juhivad pigem tarkus, sügavus ja teadlik
nauding. Selline naine oskab parimas mõttes elu
hinnata. Kuuekümne kuue aastaselt otsustas Jane
Juska oma elu muuta. Ta pani lehte kuulutuse:
“Soovin enne oma kuuekümne seitsmendat
sünnipäeva (järgmises märtsis) rohkesti seksida
mehega, kes mulle meeldib. Kui tahad esmalt
vestelda, siis sobib mulle Trollope.” … Vastukaja
oli ülivõimas ja nii võttis Jane ette mitmeid
romantilisi kohtumisi, mis tõid tema ellu naeru,
eemaletõukamisi, aeg-ajalt seksi ja lõpuks ka
võimaluse armuda.
Heinz Valk “Pääsemine helgest tulevikust”
(Kunst 2010, 399 lk). Heinz Valk: “See ei ole
elulooraamat, vaid põgus pilguheit minu kõige
tegusamatele aastatele alates tudengipõlve
tormlemistest ja lõpetades Eesti iseseisvuse
taastamisele kaasaaitamisega. Keskendusin
raamatus tegemistele, mis seostuvad Eesti
ühiskondlikus elus toimunuga ning mida
iseloomustab leppimatus võõrvõimu surve,
vägivalla ja totrustega ning püüd hoida vabana
oma vaimu, mis oli omane enamikule eesti
loovharitlastest. Kuigi jätsin enamasti välja
puhtisiklikud seigad, jagub siin küllaga ka
värvikaid, vabameelseid ja boheemlikke
sündmusi, näiteks Kuku klubis, sest elu ja eriti
kunstielu isepäist toimimist ei suutnud kõiges
normeerida isegi totalitaarne võim. Kuid kes
tahab, võib seda raamatut võtta ka kui ühe
inimese eneseks jäämise lugu, mille taustaks
on rahva püüdlused, lootused ning lõpuks ka
igatsetud võit.”
Peeter Raidla “Rein Kilk - miljonisadu
saksofonihelide saatel” (Äripäev 2005, 204 lk).
Siiri Laidla “Rott Amadeus, supitirin ja
muud keldriasukad” (Tänapäev 2010, 159 lk).
Keldris elab ühe vana supitirina sees rotipere,
kelle üks pesamunadest on rotipoiss Amadeus.
Peale nende on keldris teisigi elanikke, kellel
koos juhtub nii mõndagi ning Amadeus osutub
üllatavalt musikaalseks - sellest algab suur seiklus.
Käesolev raamat saavutas Eesti Lastekirjanduse
Keskuse, ajakirja Täheke ja kirjastuse Tänapäev
2009. aasta lastejutuvõistlusel “Minu esimene
raamat” III koha. Siiri Laidla on varem avaldanud
mitmeid lasteraamatuid ja romaane.
Anatoli Nekrassov “Saage tuttavaks:
tundmatu armastus” (vene keelest tõlkinud
Guido Jakobson, Pegasus 2010, 157 lk). Raamat
“Saage tuttavaks: Tundmatu armastus” jätkab
raamatute seeria “Õpime armastama” käsitlemist.
Tõepoolest, armastamise kunsti peab õppima.
Sellest räägivad paljud, kuid autor soovitab
vaadata Armastusele uut moodi – nagu elavale
mõistusega substantsile, kellega võib suhelda ja
mida teadlikult võib oma ellu lülitada. Raamat
räägib sellest, kuidas taolist Armastust Maa
peale tuua ja kuidas väljendada end täiesti uues
kvaliteedis, ning annab võimaluse puutuda kokku
nende sakraalsete (vt edasi lk 8)
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Imelised DRAMA’IVÕI-lased
Kunda ühisgümnaasiumi draamaringi DRAMA’IVÕI suvelaager leidis aset 2. ja 3. juulil 2010 Mahu külas. Kahe päeva vältel
said noored draamaõpilased erinevate lektorite käe all arendada nii usaldus-, väljendus- kui ka esinemis- ja näitlemisoskust.
Täname suurepäraseid lektoreid: Jevgeni Kotšetov, Kärt Inno, Rea Lest, Rauno Vask, Sirle Teterin ning tubli fotograaf KaijaLiisa Kuulmaa. Ajalehe tarbeks koostasid tekstid ja valisid fotod Anne-Liisi Laaneste ja Kristjan Vool.

Tõlgendati ka erinevaid kunstiteoseid

Ise kirjutatud laagrivanded “Kuigi meie ilu
teid väga võlub, palun kuulake me kauneid
sõnu. Me suitsu ei tee, me suitsu ei tee ja
hommikul puhtaks jätame WC. Kuulame
Lektorite sõnu, pakume neile ka vaimset
mõnu. Ja kui me mõnu peaks olema mõru,
saab Erkilt lohutuseks tammetõru. Ja keegi
meist ei anna alla, siis ei juhtu midagi
halba.” “We promise to eat everything

you give us and everything you don’t. Just
have a look at those beautiful tomatoes
and do not wrinkle your nose. We’ll do
our best and everything we can and also
Anne-Liisi, we’ll become your greatest
fans. We promise to survive this trial and
promise we will have no cry. From this
time to further on we will be having fun
and smile.”

Tõeline emotsioon: “Vanad ja Väetid”

Kas Sina suudaksid vaiba teistpidi
pöörata ilma maha astumata?

Laagris valitses ka sõjaväeline kord
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Ühiseks sihiks oli rand

Nämm-nämm-nämm-nämm
- kodune hommikusöök
Pandi proovile üksteise usaldamine...

...ja selgus, et koos oldi valmis minema kasvõi läbi tule ja vee

Harjutati võitluskunste

Happily ever after!
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(algus lk 1; 2; 3; 5) teadmistega. Suhtuge
raamatusse kui Armastuse sõnumitoojasse Maa
peale, kui taolise Armastuse esimesse kiirekesse
teie elus. Selline Armastus jääb teiega ja hakkab
looma õnnelikku elu. Anatoli Nekrassov on tuntud
uurija, psühholoog, filosoof, Kirjanike Ühingu
liige, juhtiv perekonna ja isikute vaheliste suhete
spetsialist ning paljude raamatute autor, mis
käsitlevad isiksuste psühholoogiat, mehe ja naise
vahelisi suhteid ja perekonna loomist. Anatoli
Nekrassovi juhtimisel luuakse juba Venemaal
perekonna kultuuri keskusi ja realiseeritakse
perekonda valgustavaid küsimusi.
Mart Laar “Saaremaa 1944. Eesti
laskurkorpuse kannatuste rada” (Varrak 2010,
328 lk). Mart Laar keskendub selles raamatus
Saaremaal 1944. aasta sügisel pealetungiva
Punaarmee ja taganeva Saksa armee vahel peetud
lahingutele. Raamatu sissejuhatavas osas kirjutab
ta Saaremaa ajaloost enne II maailmasõda
ning käsitleb põhjalikult 1941. aastal Eestist
mobiliseeritud meeste saatust tööpataljonides ja
eesti laskurkorpuses, kaasa arvatud ohvriterohke
Velikije Luki lahing. Saaremaa oli viimane Eesti
osa, mis 1944. aastal Punaarmee kätte langes,
kusjuures Sõrve poolsaarel kestsid verised
lahingud rohkem kui poolteist kuud. Autor
tugineb mahukale sõjaajalookirjandusele, kuid ka
mõlemal poolel võidelnud meeste mälestustele ja
arhiivimaterjalidele. Raamat on Mart Laari 1944.
aasta lahinguid Eestis käsitleva raamatusarja
neljas osa. Varem on ilmunud “Emajõgi 1944”,
“September 1944” ja “Sinimäed 1944”.
Ketlin Priilinn “Sefiirist loss” (Tänapäev
2010, 155 lk). Inga-Kerstin sõbruneb uues koolis
argliku ja omaette hoidva Jakobiga, kes näib
varjavat mingit saladust. Kui saladus ilmsiks
tuleb, saab Jakobist koolikiusamise ohver. Ühes
hea sõbra Kailaga moodustavad Inga-Kerstin ja
Jakob tagakiusajate vastase leeri, kuid kahe leeri
vahelisel sõjal on traagilised tagajärjed. “Sefiirist
loss” on lugu tõelistest sõpradest, kes toetavad
üksteist ka kõige hullemas, ning inimelust, mis
on habras sõprade toest hoolimata. Teos saavutas
Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse
Tänapäev 2010. aasta noorsooromaanivõistlusel
II koha.
Jesper Juul “Sinu tark laps. Mida peab
lapsevanem teadma lastekasvatusest ja
suhetest lapsega 21. sajandil” (inglise keelest
tõlkinud Reet Hiiemäe, Väike Vanker 2010,
224 lk). Ajad, kus lastekasvatuse eesmärgiks
oli õpetada vastuvaidlematut sõnakuulamist
ja vanemate võimule allumist, on möödas.
Seetõttu ei saa me enam kasutada neid
lastekasvatusmeetodeid, mille eesmärgiks oli
kuulekuse kasvatamine. Meie kõigi soov on
näha oma lapsi iseseisvate, vastutusvõimeliste,
avatud ja endaga kontaktis olevate inimestena.
Selliseks saab laps kasvada vaid perekonnas, kus
kõige olulisemaks on vanema ja lapse vaheline
lähedane ja avatud suhe. Paraku pole enamik
meist oma lapsepõlves sellist kasvatust kogenud
ning ainus, mida me sageli teame on see, kuidas
me ei taha oma last kasvatada.
Jesper Juuli raamat annab lapsevanematele
võimaluse leida vastused paljudele põletavatele
ja seni vastuseta küsimustele. Piiride panemine,
vastutuse võtmine, otsuste tegemine, lapse
enesehinnang ja eneseaustus ning teised
ülimalt olulised teemad leiavad selles raamatus
põhjalikku ja kaasaegset käsitlust. Kui meie
laste käitumine paneb meid tundma, et oleme
lapsevanematena läbi kukkunud, siis on põhjuseks
peaaegu alati see, et me pole suutnud muuta oma
armastavaid tundeid armastavaks käitumiseks ja
oma häid kavatsusi tõhusaks koostoimimiseks.
Meie laste tarkus seisneb selles, et kohe sünnist
alates suudavad nad oma tundeid väljendades
anda meile tagasisidet. Lapsevanem saab seda
tagasisidet kuulata ja sellest õppida, luues seeläbi
oma lapsega veelgi lähedasemad suhted.
Jesper Juul sündis 1948. aastal Taanis ja
on ametilt pereterapeut ja -nõustaja. Juul on
rahvusvaheliselt tunnustatud peresuhete alane
autoriteet ja mitmete raamatute autor. Ta on
pereteraapia keskuse Kempler Institute of
Scandinavia direktor ning töötab ka Horvaatia
rahvusvahelises
perenõustamise
keskuses,
jagades oma aega Kopenhaageni ja Zagrebi
vahel.
Dennis S. Reina ja Michelle L. Reina “Usaldus
ja reetmine töökohal. Efektiivsete suhete loomine
organisatsioonis” (inglise keelest tõlkinud Anne
Vee, Tänapäev 2006, 264 lk). Raamat räägib
usaldusest ja selle kaasustest: usalduse jõust,
ja probleemidest, kui usaldust pole, valust, kui
usaldust petetakse ja (edasi lk 9)
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Õnnelikud laagrilised säramas!
Kunda ühisgümnaasiumi ja Rakvere vene
gümnaasiumi integratsioonitaustaline ajaloo- ja
mütoloogiateemaline keelelaagrist.

Juba teist aastat toimus integratsiooniteemaline
keelelaager, eelmisel aastal oli alateemaks kunst,
sellel aastal siis ajalugu ja mütoloogia. Laager

Uhke laagrilise rüütliks löömine

toimus Mahu külas 28. juulist kuni 1. augustini.
Kahel esimesel päeval külastasime erinevaid
vähemtuntud Lääne- ja Ida-Virumaa mõisaid. Igas
mõisas anti ülevaade mõisa ajaloost, legendidest
ning tähtsamatest/huvitavamatest juhtumistest.
Osalejad mängisid ajalugu ja legende ise läbi nii
etüüdides, erinevates aktiivsetes ülesannetes kui
ka ajalooliste sündmuste Päris Elu Rollimängudes
(LARP - Live Action Roleplaying).
Järgneval kolmel päeval puudutati lähemalt
mütoloogiateemasid. Noortele anti edasi mütoloogiliste olendite ajaloolisfaktilisi, legendidest
omistatud ja ka tänapäevaseid ülevaateid. Prooviti
kätt ajaloolistes sportmängudes ja ka vibulaskmises, lendamises, meisterdati tonte, otsiti aardeid, elati vampiirielu ja vaadati sügavamalt enda mõtetesse
ning palju muudki.
Koosveedetud 5 päeva jooksul tekkis osalejate
ja lektorite vahel tugev side, nii et lahkuda oli väga
kurb. Laagrile mõeldes meenuvad nii laagripaiga
omanike soe vastuvõtt kui bussijuht Ermo positiivne ning kannatlik suhtumine, kõigi laagriliste
naerused näod ja südamlikud soovid, lektorite
pühendumus ja endast maksimumi andmine.
Täname kõiki lektoreid: Kevin Poll, Roman
Šabanov, Maria Kingsepp, Merit Laansalu, Kaimo
Mund.
Samuti täname kõiki suurepäraseid toetajaid,
ilma kelleta see laager ei oleks toiminud: Kunrex
OÜ, AS Kunda Nordic Tsement, Estonian Cell
AS, Kunda Apteek, Põdra Pubi, Curmeé Kohvik,
Kunda Ühisgümnaasium ja Rakvere Vene Gümnaasium, Reelike Luik ja Uno Trumm.
Päikeseliste sügissoovidega
Anne-Liisi Laaneste ja Kristjan Vool

Mõõgad kätte ja võitlema!

Pimesi vampiire mängimas
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LARP’i-eelne rüütliks riietumine

“Kas sa palun tuleksid mulle naiseks?”

Toro, toro!

Rollimängus tutvumine

Härjajooks

Võidurõõm!

(algus lk 1; 2; 3; 5; 8) võimalustest selle
taastamiseks. Raamatu eesmärgiks on aidata
inimesi organisatsiooni kõikidel tasanditel luua,
toetada ja, kui vaja, taasehitada usaldust enese
sees ja koos teistega. Autorite sihik on asetatud on
ettevõtte ja valdkonna juhtidele ning inimestele,
keda nad teenindavad; kõigile, kes hindavad
inimestevahelist suhet ja teavad, mida usaldus
tähendab ning kuidas seda saavutada, kuidas
usaldus kaob ja kuidas seda on võimalik taastada,
saavutamaks efektiivset töösuhet. Uuritakse
käitumist, mis tekitab usalduslikke suhteid,
käitumist, mis viib altvedamiseni ja tegevusi,
mida ette võtta usalduse taastamiseks. “Usaldus
ja reetmine töökohal” aitab teil mõista ja hinnata
usalduse ja altvedamise keerukat dünaamikat.
See raamat oma soovituste ja harjutustega
on ulatuslik teejuht usalduse ehitamisele ja
inimestevaheliste suhete austamisele meeskonna
sees ja kogu organisatsioonis, nii headel aegadel
kui ka uute väljakutsete perioodidel.
Kaupo Saue ja Signe Vesso “Õnnelik
meeskond” (Äripäev 2008, 223 lk). Pikaaegse
meeskondade koolitamise ja konsulteerimise
kogemusega psühholoogide Signe Vesso ja
Kaupo Saue raamat Õnnelik meeskond aitab
mõista ja arendada meeskonnatööd ning juhtimist.
Kogu raamat kannab läbinisti positiivset sõnumit
kõik on võimalik, õnn on meie endi kätes.
Autorid on olnud kriiside tunnistajaiks väga
paljudes ettevõtetes, keda nad on konsulteerinud,
kellega on teinud koostööd. Nad kirjeldavad
meeskondi, kus inimesed on õnnetud, hoiavad
tagasi oma võimeid ning on kas täiesti ilma
jäetud tagasisidest või on see nende suhtes
ühekülgselt negatiivne. Kusjuures paljud neist
on olnud kinni samades lõksudes juba aastaid.
Kõikidel meeskondadel on võimalus edasi
liikuda, kinnitavad autorid. Kõrvalt vaadates on
selge, et saavutuste, edu ja õnnelikkuse võtmed
on juhi käes.
Nad toovad arvukalt näiteid erinevatest
kriisidest ning annavad juhiseid eelkõige
juhtidele, mida ühes või teises olukorras ette
võtta. Näiteks on üks hästitoimiv ja hädavajalik
võte nn ruumi avamine: oma meeskonna
liikmete hooliv ärakuulamine, nendesse kui
võrdväärsetesse partneritesse suhtumine, koos
julge unistuste loomine ja selle poole liikumine.
Nad juhivad tähelepanu sellele, et inimesi
mõjutab kõik ümberringi toimuv. Iga sõna ja
isegi mõte on ühtlasi tegu. Kui juht mõtleb oma
töötajaist halvasti, peegeldub see talle vastu:
ka temasse ei suhtuta siis hästi ning koostöö
on häiritud. Autorid toovad mitmeid näiteid,
millist sõnavara kasutavad sellised hoolimatud
juhid ning vastupidi, kuidas suhtlevad hoolivad
juhid. Hoolimine on tegelik vaid siis, kui see on
siiras. Ja juhil peab olema ka julgust öelda välja
neid asju, mis häirivad ja takistavad meeskonna
arengut.
Raamatus on ka kokkuvõte Eesti ettevõtete
juhtide ja meeskonnaliikmete seas spetsiaalselt
selle raamatu tarvis tehtud uuringust. Küsimused
jagunesid kolme rühma: visiooni, lahenduste
ja kokkulepete leidmine meeskonnas, kuidas
juhid ja meeskonnaliikmed tajuvad ja hindavad
meeskonnas toimuvat ning mis võiks olla üks
tegevus, mida vahetu juht võiks rohkem või
vähem teha, mis teeks meeskonda õnnelikumaks.
Dalai-laama XIV “Virgumine” (koostanud
Jeffrey Hopkins, inglise keelest tõlkinud Ehte
Puhang, Tänapäev 2010, 310 lk). Tema Pühadus
dalai-laama uurib raamatus “Virgumine”
põhjalikult budismi aluseid ning maalib meie
silme ette hõlpsasti mõistetava ja praktilise
vastuse igivanale küsimusele: kuidas saaks
inimene elada ilma kannatusteta? Kuidas
on võimalik saavutada püsiv õnnetunne ja
meelerahu? Lähtudes budismi traditsioonilistest
kujustamisviisidest, kuid süüvides ka näidetesse
tänapäeva muredest vaevatud planeedi elust,
tutvustab ta meile samm-sammult meetodeid,
mis on mõeldud avardama lugeja vaimse arengu
võimalusi.
Lühitutvustused Raamatukoist:
http://www.raamatukoi.ee

Kunda linnaraamatukogus on võimalik alates esmaspäevast, 23. augustist 2010 vaadata näitust
“Dr Panov 100”.

Vask-Narvas mõisa uudistamas

Kui käsi läheb paiste, siis tuleb
arstile minna!

Näituse on koostanud Dr Panovi
järeltulijad.
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Mängurõõmust, Suurest Maailmateatrist …
Elujulguseni välja ... Intervjuu huviteatrinäitleja Kaido Veskiga
EP: Millal sai alguse Sinu teatrihuvi?
KV: Mäletan, et päris pisikese poisikesena
lindistasin koos vendadega Pipi etenduse
heli lintmaki peale. See oli hirmus pikk
pooleteisetunnine etendus. Kodus olemasolevate
mänguasjadega mängisime siis seda Pipi lugu
järgi. Hüljes kehastas Pipit. Ma ei tea, kas see
näitab tõmmet ka teatri poole, aga unistada,
mängida ja fantaseerida on mulle alati meeldinud.
“Roostevaba mõõka” lugesin ja mängisin ikka
kordi-ja-kordi igat pidi läbi.
Möödunud sügisel tuhnisime huviteatri
materjalides, kust ma leidsin, et 1993. aastal
oli mul huviteatris esimene roll. Olin siis
11−12aastane. Tüki nime ma ei mäleta, aga see on
meeles, et mängisin kellegi poega ja pidin õigel
hetkel haamrikesega vastu seina kopsima, peale
seda langes sealt pildiraam eest ära ning välja
tuli rahakott … Mingi aeg pidasin näitlemisest ka
pausi, kuni Nata mu keskkooli ajal tagasi kutsus.
Siis hakkasin uuesti huviteatris tegutsema ja olen
seda siiani teinud. Rohkem pole ükski hooaeg
vahele jäänud.
Eks see lavakutse on võib-olla ka edevusega
seotud (samuti kui rahvatants ja muud
esinemised). Kooli ajal oli samuti, et kõigest sai
osa võetud, igale poole oma nina topitud. Nüüd
tunnen, et see on väga hää olnud, julgus ennast
väljendada on sellest vist välja kasvanud.
EP: Kas Sinu teatrihuvi on tekstipõhine,
kas tekst on see, mis põhiliselt lummab?
Tänapäeval
on
ju
kõikvõimalikke
kummalisi
teatriformaate.
Kuidas
Sa
nendesse kummalistesse ja üsna füüsilistesse
kaasaegsetesse formaatidesse suhtud?
KV:
Mulle
meeldib
neid
vaadata.
Performance’id ja muud taolised nähtused ei
šokeeri mind, ei löö verest välja. Huviteatri puhul
aga algab kõik ikka tekstist. Loeme ja avastame
erinevaid tekstitahke. Viimase tüki (I. Turgenevi
näitemängu “Kust õhuke, sealt käriseb!”) puhul
kohe eriti palju. See on üsna lühike lugu, aga mõtet
on selles väga palju sees … Miks see Gorski ikka
on selline, nagu ta on? Tegelikult ei alga lugu ju
sellest, kui Gorski lavale astub. Enne seda toimub
tohutult palju asju. Prooviperiood ja tekstianalüüs
on juba mäng, et sellest kõigest aru saada, enese
jaoks selgeks teha. Istume ja arutame, avastame
ja nuputame ning see kõik on sama tähtis, kui
lõpuks lava peale jõudmine. Seltskond on ses osas
muidugi väga oluline.
EP: Kas oled ise ka aktiivne teatriskäija?
Kuidas oma valikuid teed või oled teatri puhul
nn kõigesööja?
KV: Ega ma väga palju tegelikult teatris ei
käi. Olen vist keskmine teatrikülastaja. Seda ma
ei mäletagi, millal ma viimati kuhugi kaugele
mõne etenduse tarvis oleksin sõitnud. Rakveres
vaatan küll enamiku asju ära, mis siin välja tuleb.
Ma ei vali hoolega, aga taban ära, mida ma ei
viitsi vaatama minna. Miski ütleb ära, et see
oleks aja raiskamine. Viimasel ajal on näiteks
kõiksugu naise- ja meheteemalisi monoetendusi.
“(Ürg)naise” ja “(Ürg)mehe” raamatuid, etendusi,
suvetuure – neid on juba nii palju, et naljakas
hakkab. Ju need on tähtsad teemad, aga kui kaua
siiski võib üht teemat ekspluateerida, mingil
hetkel hakkab taoline kordamine häirima. Samas,
ega ma ei otsi kogu aeg ka mingit eriti tõsist või
sügavat teemat, kuid lihtlabaseid nalju ma küll
vaadata ei viitsi. Selles mõttes ma fanaatiline
teatrikülastaja pole.
EP: Kuidas Sa oma rollide olemuseni jõuad?
Kas sisened ja väljud oma rollidesse lihtsalt?
KV: Rollist arusaamine ja ses mõttes
sisenemine nõuab aega. Vahetult enne etendust
aga pean kindlasti mingi hetk täitsa üksi olema,
siginast-saginast eralduma ning omaette mõtlema.
Mulle meeldib siis just selle aja peale mõelda, mis
juhtus enne seda, kui lavategevus pihta hakkab.
Aga kindlasti pole ma nii professionaalne näitleja,
kes oma rollisse nii sügavale läheks, et sellest
väljumine raske oleks. Tunnen, et pean pigem
keskenduma etenduse rütmidele ja tempodele,
nende vaheldumisega mängimisele, siis hakkavad
ka rollid paremini elama ja etendus tervikuna
sujuma.
EP: 25. aprillil toimus Haljala rahvamajas
Lääne-Virumaa näitemängupäev - maakonna
huviteatrite ülevaatus, kus Kunda huviteatrile

Foto erakogust

Näituselt “Mina ja minu raamat”
Kaido soovitab: Mihhail Bulgakov “MEISTER
JA MARGARITA” … Kaido: “See raamat on
mind kõige rohkem mõjutanud. Alates sellest, et
pärast esimest lugemist tundub, et peale kõige
maise on olemas ka miskit muud otsimisväärset
ning kindlasti ka seetõttu, et ma pole siiani seda
raamatut veel nö läbi lugenud. Suutnud seda
ära lugeda, seda omastada, läbi tarbida ... Ma
ei teagi, kuidas oleks õigem väljenduda. Teda
on ikka ja alati hea uuesti kätte võtta − kui tuju
on kehv otsimaks miskit mis lohutaks. Kui tahan
naerda, siis on hea võtta ja irvitada kõige selle
universaalselt põlastusväärse üle. Tunda end selle
valguses kuidagi parema inimesena ... Avastada
iga kord enda jaoks mõni uus nüanss ning peale
seda põlastusväärselt ümbritsevatele inimestele

ülevalt alla vaadata ning salamisi tunda, nagu
teaksin ma midagi rohkemat kui nemad ...
Muide, oleks ebaõige jätta siinkohal mainimata
Tiitu, tänu kellele on nii mõnedki nüansid sellest
teosest mulle palju kindlamasuunalised... Ja kui
siiralt tunnistada, siis ma avastan üsna sageli, et
üritan kirjeldada mõnda olustikku mõnele oma
lähikondsele üsna bulgakovlikult.
Ja otse loomulikult vene keel. Ma tunnen, et
ma olen eesrindlik lõimuja, kui ma olen taaskord
lugenud kaks lehekülge venekeelset “Margaritat”,
enamiku rasketest sõnadest ära tõlkinud ning
sellest kõigest aru saan... Ja ärge öelge, et vene
keel on kole. Need pasavaresed, kes nah(u)isevas
vene keeles suhtlevad, ei ole päris venelased. Need
on miskised muud ...”

omistati lavastuse “Kust õhuke, sealt käriseb!”
eest peapreemia ehk parima lavastuse preemia,
Sind aga valiti parimaks meesosatäitjaks
Jevgeni Andrevitš Gorski osa eest. Mida
selline tunnustus Sulle kui huviteatrinäitlejale
tähendab?
KV: Muidugi on oluline, kui keegi õlale
patsutab. Kindlasti tähendab see minu jaoks seda,
et ju ma siis olen midagi õigesti teinud, oma rollile
õigesti lähenenud. Kuigi tegelikult on trupile
määratud preemia ikka palju olulisem. Oleme
õigel teel ja meil tasub seda teed jätkata. Pigem
mõtlen nii, et kui ma sellised diplomid mapi vahele
panen ja kui kunagi mu lapsed need avastavad, siis
annavad need ehk neile omakorda julgust elada ja
tegeleda südamelähedaste asjadega. Selleks ei pea
ju konkreetse ala inimene olema. Pigem on nii, et
kui kellelegi meeldib mängida ja teatrit teha, siis
tuleb kindlasti mängida ja teatrit teha.
EP: Millised on olnud Sinu kõige
huvitavamad või erutavamad rollid?
KV: Paar aastat tagasi lavastas Nata Kivirähki
“Jalutuskäigu vikerkaarel”, kus ma mängisin
Tomi, peategelase turvameest. See oli väga
omamoodi asi. Huvitav reibas lugu, mõnus
teha. Kooli ajal käisime seda ka Draamateatris
vaatamas, kuid sellest ajast on meeles ainult
Vaariku kehastatud päkapikumehike, Tomi ei
mäleta tollest ajast väga hästi. Minu jaoks aga oli
Tomi roll küll paras pähkel.
EP: Päris viimane roll oli Sul Rakvere
Kolmainu kirikus Pedro Calderón de la Barca
kuulsas etenduses “Suur maailmateater”, kus
olid laval koos professionaalsete näitlejatega
ja kehastasid Rikast. Kas see oli teistmoodi
teatritegemiskogemus?
KV: Lähenemine etendusele oli ikka totaalselt
teistmoodi. Kui me huviteatriga nämmutame kogu
asja väga põhjalikult läbi, meil on selleks aega,
tempo on hästi rahulik, siis “Suure maailmateatri”
puhul toimus kõik väga kiiresti. Ühiseid
prooviaegugi oli väga raske leida. Tekst pidi enne
kokkusaamist peas olema, proovidesse jäi ainult
lihvimine. Kahtlemata õpetas see suhtuma teisiti
ka teatritegemisse. Huviteatriga me ikka mõnuga

nämmutame ja närime teksti, vahel võib juhtuda,
et saame kokku ja räägime ilmaasju, siis avastame,
et aeg läbi ja läheme laiali. “Suure maailmateatri”
puhul tegelesime väga intensiivselt sellega, mis
oli vaja lavale tuua. Roll ise oli üsna tekstipõhine,
mängida oli seal üsna vähe tegelikult.
EP: Milline on Sinu nn unistusteroll?
KV: Unistuste rolli mul huviteatrinäitlejana
ei ole. Ei tea, kas üldse peaks olema või milleks
see peaks olema. Võib-olla profinäitlejatel peaks
olema, et sellega oma mitmekülgsust väljendada.
Nagu räägitakse, et Hamleti mängimine on
ülim väljakutse … Kindlasti oleks põnev
teha huviteatriga mingit klassikalist asja, see
korralikult läbi pureda ja tõeliselt vaeva näha,
uurida ja pusida, aga kui meie võimed võib-olla
ikka ei küündi selleni, et see ka publikule sama
palju pakuks kui meile endile. Lava ei ole siiski
võib-olla kõige õigem koht, kus oma katsetusi
teistele näidata.
Rääkisime
Indrek
Saarega
Rakveres
proovide ajal, et mis vahe on professionaalsel ja
harrastusnäitlejal. Indrek ütles, et vahe ongi see,
et professionaalne näitleja ei taha lavale minna,
harrastusnäitleja aga ei taha lavalt ära tulla. Kui
professionaal elab seda kõike hirmsasti läbi,
muretseb ja on kriitiline, siis harrastusnäitleja
tunneb ja võtab end nii, nagu ta on, ning läheb
ja teeb teatrit – rõõmuga. Väga suure vaeva või
üle jõu käiva asja puhul võib mängurõõm ära
kaduda.
Huviteatriga võiks kunagi teha hoopis
sellise projekti, milles kasutaksime ära meie
olemasolevaid võimalusi ja võimeid – tantsu-,
laulu-, pillimängu- ja mudi oskusi.
EP: Mida Sa huviteatrinäitlejana lavastajalt
ootad?
KV: Tiit on õpetaja. Tänu temale ju teemegi
seda, mida me teeme. Huvitav areng on toimunud.
Kui mingi aeg tagasi tegime peamiselt jante, siis
nüüd suudame juba tõsisemaid asju teha. Tiit on
täpselt selline, nagu üks huviteatri lavastaja vist
olema peab. Meil on küll üsna vabad käed, aga Tiit
hoiab meid siiski ohjes, kuid ta on alati arvestav,
nii et etendus sünnib ikka ühistööna. Proovides

me mingeid spetsiaalseid harjutusi ei tee, aga
samas annab Tiit meile arenguks kõik vajaliku
edasi. Minule isiklikult meeldib tema puhul see,
et ta ei ole ainult nn huviringi juht, kes lõpetab
oma tegevuse, kui proov on läbi. Tegelikult võin
ma talle ka muul ajal helistada, et mõnest loetud
raamatust või nähtud filmist rääkida. Tänu temale
olen ma lugenud ja avastanud asju, mida ma ise
poleks ilmselt leidnud ega avastanud. Sellega,
mida lugeda ja mida mitte lugeda, on üldse väga
keeruline. Koolis on kohustuslik kirjandus, aga
pärast seda on väga raske valida. Hea on, kui
keegi suunab või õpetab. Tiit on seda osa minu
elus väga hästi täitnud.
EP: Kas Sinus eneses on ka lavastajapisik
olemas?
KV: Selle peale pole ma mõelnud. Kui tekstiga
töötades on mul oma ettekujutus, siis arutame
seda lavastaja-Tiiduga. Kui mõte on hea, siis
läheb käiku.
EP: Kas publik on oluline?
KV: Selle etenduse või mängu jaoks, mis
meil proovis toimub, pole publikut vaja. Siis me
tegelikult ei mõtle, et kas publikut tuleb ja mis
publikule meeldida võiks. Või arvestame sellega
alateadlikult, jälgime, et nn siseringinaljad, mis
kedagi teist ei kõneta, lavale ei jõuaks jne. Aga
hiljem on muidugi publik oluline. Tühjale saalile
on ju kurb mängida. Kundas on tegelikult väga
hea lavale tulla, sest sugulased-sõbrad-tuttavad
ikka tulevad vaatama. Just ringsõitudel on nukker,
kui publikut on vähe. Viimasel ajal pole küll eriti
probleeme olnud, tavaliselt on ikka mõnusalt
hubane arv inimesi saalis. Kui inimestele meeldib,
siis on väga vahva. Nii et publik on küll oluline.
EP: Kas Sul vahel lavakramp või
rambipalavik ka on?
KV: Ikka on. Aga seda küll ei ole, et täiesti suu
kinni jääks. Pigem on tekstimahukate etenduste
puhul mure, et tekst kuskil sassi ei läheks. Vahel
tekib mõni selline koht, mille kogemata ümber
sõnastad ja ajad teistel sellega mõttelõnga samuti
segamini. Enne etendust muretsen ma pigem just
selle pärast, et taolisi asju ei juhtuks. Väike värin
läheb esimese lausega üle, pärast seda on väga
hea olla ja kõik sujub iseenesest. Inimene suudab
end olulisel hetkel imelikul kombel kokku võtta.
Krampi või suurt lavahirmu tegelikult ei ole.
Selles mõttes tunnen reaalselt, miks on kõige
sellega kasulik tegeleda. Näitlemine annab julgust
ja kindlustunnet ka päriselus toimetamiseks
– ükskõik, kas ülemuse jutule minnes või ka
kolleege õppeklassis õpetades – nagu ma oma
praeguse töö juures vahel pean tegema. Tänu
näitlemiskogemusele oskan ilmselt ka õpetamisel
oma häält ja hääletämbrit nii kasutada, olulisi asju
rõhutada, et inimesed võtaksid vajaliku lihtsamini
omaks. Mina tunnen küll ausalt, et huviteater on
mulle andnud palju väga häid kogemusi.
EP: Kuidas ja kus Sa teksti õpid?
KV: Üldiselt jäävad mulle tekstid proovide
ajal iseenesest meelde. Detailid tuleb muidugi
üle viimistleda. Siis võtan teksti kätte ja õpin nii,
nagu koolis luuletust õpitakse. Laval olles on ju
sisuliselt teada, kes midagi mingis stseenis peab
tegema ja ütlema. Tuupida tuleb konkreetset
sõnade järjekorda. Sellest ei piisa, et ma tean
sisuliselt, mida ma partnerile ütlema pean – siis
teen seda oma sõnadega. Aga oluline on ka õigeid
väljendeid kasutada. Näiteks Gorski ei räägi ju nii,
nagu mina räägin. Gorski teksti puhul oli mul päris
palju ka mehaanilist õppimist. Käisin kevadel ema
juures majast 150 m karjalaudani edasi ja tagasi,
paberileht ees, ning kordasin teksti. Aga see ei ole
mingi piin. Õppides pean küll üksi olema. Kodus
on seetõttu raske õppida, sest mu kahe väikese
lapse jaoks tunduks see kindlasti väga põnev, kui
ma nõnda omaette ümiseksin, ning nad tuleksid
kohe uudistama ja pärima, mida ma teen.
EP: Millised tekstid Sulle meeldivad − kas
klassikalised või pigem kaasaegsed (mida vahel
vist ka nn ilukirjandusjärgseteks tekstideks
võib pidada). Milliste tekstide puhul tunnetad
rolandbartheslikku tekstimõnu?
KV: Pigem klassikaliste puhul. See on nagu
vene keelega. Kui ma vahel aknal suitsetades
kuulan mõnd vene seltskonda, kes akna alt mööda
läheb, siis ma ei saa väga hästi aru, mida nad
räägivad, kuigi vene keelt mõistan (vt edasi lk 11)
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(algus lk 10) ma omaealise eestlase kohta üsna
hästi. Mõnes mõttes on see isegi ärritav. Kui aga
näiteks loen või vaatan “Meistrit ja Margaritat”
vene keeles, siis tunnen, et see on võrratult kaunis.
Sama on ka emakeelse tekstiga. Tekstinaudingu
saan pigem ikka ilusas keeles kirjutatud tekstist
… Kunagi kui Värske Rõhk ilmuma hakkas, siis
lugesin sealt huviga mõningaid tekste. Kirjutasin
sinna ise ka ühe välkuitmõtte, mis avaldatigi.
Mõnda aega käis ajakiri mul siis kodus. Aga
mingi hetk hakkasid need tekstid mulle närvidele
käima. Need ei kõnetanud mind enam või ma
ei saanud üldse aru, mida minuvanused noored
autorid seal öelda tahtsid.
EP: Eesti võib olla ainus riik maailmas,
kus teater on ehk populaarsem ja mainekam
kui film. Mis Sa arvad, mis võiks olla selle
põhjuseks?
KV: Ei tea. Võib-olla on kino olnud liiga
kallis lõbu. Seal, kust me ajalooliselt tuleme,
pole ju kunagi olnud eriti palju võimalusi, et
tegeleda meelelahutuse või kultuuriga, mis väga
palju vahendeid nõuab. Lisaks on mul tunne, et
vaatamata arusaamale, et eestlased on tuimad,
oleme hoopis mängulised. Sellest võib-olla ka
meie teatriarmastus.
EP: Millist teatrit Sulle vaadata meeldib?
KV: Mind kõige rohkem puudutanud tükid
jäävad sellesse aega, kui ma Viljandi kolledžis
valguskujundust õppisin. Mul oli siis Ugalasse
sisuliselt priipääse. Iiri näitekirjaniku McDonaghi
mägede triloogiast “Connemara” ja “Mägede
iluduskuninganna” etenduste järel tundsin küll,
et mul olid jalad nõrgad. Teemad kriipisid,
näitlejatööd olid head ja ma elasin seda kõike
väga läbi. Unustasin üliõpilasena isegi oma eriala
nüansse jälgida, elasin etendusse nii sisse ... Üks
etendus, mis mul samuti kunagi meelest ei lähe ja
millest ma kunagi oma lastelastele räägin, on Boris
Kõrveri operett “Ainult unistus”. Mul õnnestus
näha viimast etendust, milles Helend Peep lavale
astus ja kuulsat “Kerjuse laulu ” – kõik roosid ma
kingiksin sulle − laulis … … Saal oli nii meeletult
täis, et meid mahutati kuhugi vahekäiku istuma
(kursavend ajalehele ja mind mingile taburetile).
Lugu ise on ju lihtne, ei midagi keerulist ja rasket,
aga etendus oli fantastiline. Küll oleks ilus, kui
me nn kommertsetendused oleksid kõik taolised.
Lisaks meeldivad mulle Theatrumi ja Lembit
Petersoni etendused. Viru-Nigulas nähtud “Linn”
meeldis mulle ka väga.
EP: Millega Sa oma päriselus tegeled?
KV: Päriselus kasvatan jõudu mööda oma
jõnglasi – poega ja tütart − ning püüan muidu ka
hakkama saada. Nüüdseks on kuidagi kujunenud,
et tegutsen IT-valdkonnas. Minu ülesandeks
on ettevõttes arvutikasutajate juhendamine ja
abistamine, koolitamine.
EP: Kas naudid mängu ilu ka päriselus?
Palju Sa jõuad oma pisikestega mängida?
KV: Mänguaega võiks küll rohkem olla.
Isegi kui füüsiliselt on aega, siis on ikka väga
keeruline mängule keskenduda. Vahel on nii,
et lähen laste juurde, heidan käsi põsakil nende
kõrvale, aga nad saavad kohe aru, kas ma tõesti
mängin nendega või tegelikult mõtlen tööle. Nii
ei ole ju mõtet, et viskad laste kõrvale pikali ja
ütled, et lapsed võivad mind nüüd kraadida ja
arsti mängida … Mängimine peab olema täie
kohaga pühendumine. Tüdrukuga on meil praegu
sellised nõudega mängud ja harjaga mängud,
vahel mängime klotsidega. Poiss aga kipub mul
lihtsalt sabas olema, kuigi vahel meil ikka tulevad
sellised tuhinad peale, et ehitame mänguteid ja linnu – maalime klotsidele aknaid ja uksi peale.
Poisi jaoks on vist juba põnevam tegeleda nn päris
asjadega. Hetkel taastame üht vana talukohta
Kunda külje all. Poiss on seal mu kannul, haamer
on kadunud kogu aeg. Ehitasime just vetsu
sinna … ühel hetkel avastasin, et poiss oli selle
põrandasse kolm korralikku naela tagunud. Nii et
poeg käib ja ajab juba omi asju.
EP: Kuidas Sa puhkad (suvepuhkust
veedad)?
KV: Ega ma eriline puhkaja ei ole. Kui
maakoht on olemas, siis seal ju oledki. Kas
ma seal alati viitsin midagi asjalikku teha või
vedelen niisama, on iseküsimus. Ma pole kunagi
eriti olnud vaimustuses mõttest, et koguda raha
ja minna kuhugi kaugele liiva peale vedelema.
Mul oleks sellest rahast vist kahju. Mis mõtet on
kuhugi lihtsalt sooja minna! Suve jooksul on mul
Eestis küll mingid kindlad kohad, kus ma ikka ära
käin. Ja üle kahe nädala ma mitte midagi teha vist
ei suudaks, siis hakkaks see pigem juba väsitama.
Mõtted pani kirja MK toimetaja Ebe Pilt
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Vabariigi President kuulutas välja sõnause
ehk sõnavõistluse
Vabariigi President esitas 20. augustil, taasiseseisvumispäeval üleskutse: “Tänavu, meie
suure sõnalooja Johannes Aaviku 130. juubeli
aastal, võiksime ühiselt, koos rahvaga rajada
talle monumendi. Ja mis oleks selleks sobivam,
kui luua uusi sõnu, uusi keelendeid. Loodan
väga, et eriti loomeinimesed, aga ka rahvas
laiemalt mõtleks mõistetele, millest meil siiani
puudus. Et me mõtleksime sellele, milliseid sõnu
luua ja tuletada, et meie endi emakeel rikastaks
meie iseseisvuse ajal nii oluliselt muutunud elu.
Et me suudaksime kirjeldada paljusid nähtusi,
mida Nõukogude ajal ei olnud.”
Seekordse sõnavõistluse eesmärk on aidata
kaasa eesti keele väljendusvõime avardamisele
riigi ja ühiskonnaga seotud teemadel. Välja on
pakutud 11 mõistet (poliitika; kolmas sektor;
PPP; infrastruktuur; direktiiv; humanitaarabi;
sustainable (ingl k); avalik-õiguslik; main-

Presidendi
sõnavõistluse
nimetuseks
on
“sõnaus”. Sõna pärineb Wiedemanni eesti-saksa
sõnaraamatust ning tähendab kas koosolekut,
arutelu, läbirääkimist või võlumist ja nõidumist.
Et sõnavõistluski sisaldab nii arutelu kui ka
sümboolselt uute sõnade väljavõlumist, siis võiks
see unustatud, ent tore sõna leida siinkohal taas
kasutust.

streaming (ingl k), actor/player (ingl k); othering
(ingl k), mille tähistamiseks eesti keeles kas sõna
praegu pole, on ainult keerukas sõnaühend või
võõrsõna, või tekitab segadust olemasoleva sõna
mitmetähenduslikkus. Iga võistleja saab välja
pakkuda ka ühe uue enda mõiste.
Sõnapakkumisi saab saata võistluse kodulehelt www.sonavoistlus.ee, e-kirjaga sonavoistlu
s@sonavoistlus.ee ja tavaposti teel (Eesti Keele
Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, mär-

gusõna “Sõnavõistlus”) hiljemalt 4. oktoobriks
2010 (k.a postitempli kuupäev).
Kõik pakkumised tuleb varustada osaleja
nime ja kontaktandmetega. Võitjate nimed on
võistluse korraldajatel õigus avalikustada, muul
juhul andmeid ei avalikustata, neid kasutavad
korraldajad vaid osalejatele teadete edastamiseks.
Täpsemat lisainfot saab võistluse kodulehelt
www.sonavoistlus.ee või e-posti aadressilt
sonavoistlus@sonavoistlus.ee
Võistlust korraldab Eesti Keele Instituut
koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.
Lisainfo: Kai Oro, Eesti Keele Instituut, 617
7543; Mailis Neppo, Vabariigi Presidendi Kantselei, 631 6278.
Vabariigi Presidendi Kantselei
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Mis meil toimub?
Kuna
ilmataat
kimbutab,
siis
laupäeval,
28.
augustil
2010
kell
12.00-15.00
toimub
LASTE- JA NOORTEPÄEV −
SUVELÕPUMIX Kunda noortemaja
juures (toas ja õues)! Kavas on
pudi-padi laat, joonistamisvõistlus,
paberi
valmistamine
puitmassist,
rattavõistlused, näomaalingud, batuut,
käsitöötoad, võistlused, mängud ja palju
muud põnevat. Esinema tuleb ansambel
UKERDAJAD.
Kõigil, kes soovivad laadal kaubelda,
palume end kirja panna klubi@kunda.ee
hiljemalt 27. augustiks 2010!
Tule, lõpetame koolivaheaja koos
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Tegime tööd ja tootsime rõõmu

ja rõõmsalt! Info tel 3221556 või
klubi@kunda.ee
Laupäeval,
28.
augustil
algusega kell 21.00 Kunda rannas
MUINASTULEDE ÖÖ. Tule ja naudi
romantilist jalutuskäiku mere ääres.
Pühapäeval, 29. augustil aglusega
kell 12.00 kaupluste Konsum ja
Grossi
juurest
kõikide
Kunda
huvitegevusrühmade
VÄLJASÕITPIKNIK. Kaasa võtta bussisõiduraha ja
piknikukorv ning hea tuju!
Info
tel
3221556
või
klubi@kunda.ee.

Muusikakoolis toimuvad
täiendavad sisseastumiskatsed
Kunda
muusikakoolis
toimuvad
täiendavad
sisseastumiskatsed esmaspäeval,
30. augustil kell 18.00.
Kunda Muusikakoolis saab
2010/2011. õppeaastal õppida:
klaverit, akordionit, puhkpille:
klarnetit, saksofoni, trompetit,
metsasarve, flööti, plokkflööti,
viiulit,
löökpille,
kitarri,
kooriklassis.
Vastuvõtukatsetel
peab
õpilaskandidaat laulma ühe
laulu vabal valikul ja sooritama
musikaalsuse ja rütmitunde
katse.
Eelkooli
võetakse
vastu
üldjuhul 5-8aastaseid lapsi. Lapse

astumiseks ettevalmistusklassi
esitab lapsevanem avalduse kooli
blanketil ja lapse sünnitunnistuse
koopia.
Muusikakooli
põhikooli
võetakse konkursi korras vastu
üldjuhul
üldhariduskoolis
õppivaid lapsi alates 7.-8.
eluaastast. Katsetel osalemiseks
esitab lapsevanem avalduse kooli
blanketil ja lapse sünnitunnistuse
koopia.
Informatsioon muusikakooli
telefonil 32 21 270 või 505 5452,
lisaks muusikakooli kodulehel
http://muusikakool.kunda.ee.

Hooldusravi teenuse osutamise
üldpõhimõtted tänases olukorras
Hooldusravi
eesmärgiks
on
pakkuda patsiendile parim võimaliku
elukvaliteedi/toimetuleku saavutamine
või
säilitamine.
Haigekassa
rahastab õendushooldusravi, mida
pakuvad erinevad tervishoiuteenuse
osutajad. Hooldusravi osutatakse nii
statsionaarselt
kui
ambulatoorselt
ning
hooldusravile
suunamine
toimub patsiendi kodust perearsti või
statsionaarist peale aktiivravi lõppu
eriarsti saatekirja alusel.
Hooldusravi
sihtgrupiks
on
patsiendid, kes ei vaja ööpäevaringset
professionaalset
arstiabi,
vaid
kvaliteetset õendusabi. Sihtgruppi
kuuluvad kõik püsiva tervisekahjustuse
ja funktsionaalsete häiretega inimesed,
kes vajavad pidevalt või perioodiliselt
õendusabi ning hoolekannet. Statistika
näitab,
et
sihtgrupist
enamuse
moodustavad 65-aastased ja vanemad
inimesed.
Hooldusravist rääkides ei saa üle
ega ümber rahamurest. Statsionaarses
ehk
haiglatingimustes
osutatavas
hooldusravis omaosaluse kehtestamine
on päevakorras olnud mitmeid aastaid.
Juba 2004. aastal heaks kiidetud Eesti
hooldusravivõrgu arengukavas peeti
oluliseks
hooldusravi
rahastamist
mitmest
allikast
(omavalitsus,
haigekassa, inimene ise), sest ainult
haigekassa vahenditest ei jätku
kõigile ravivajajatele. Seni ei ole veel
kehtestatud
omavalitsuse
osaluse
kohustust
patsiendi
statsionaarse
hooldusravi eest tasumisel.
Alates 1. jaanuarist 2010 kehtiva
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste
loetelu kohaselt on statsionaarse
hooldusravi puhul kehtestatud inimese
omaosaluse määr 15% ja haigekassa
kohustuse piirmäär 85%. Vastavalt
tervishoiuteenuste
loetelule
ühe
haige voodipäeva piirhind on 632,62
krooni ning seega patsiendi poolt

tasutav omaosalus on u 95 krooni ühe
voodipäeva kohta ja Haigekassa maksab
ühe hooldusravi päeva eest raviasutusele
ligikaudu 538 krooni.
Lisaks eelnevale, juba varasemast
kehtib
hooldusravis
sarnaselt
eriarstiabile voodipäevatasu, mis on 25
krooni päevas ning mida tohib võtta
esimese kümne ravil oldud päeva eest
ehk maksimaalselt 250 krooni ühe
haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi kõrval
pakutakse ka ambulatoorset hooldusravi
ehk kodust õendusabi. Koduõe
ülesandeks on osutada patsiendile
tema kodus tervishoiuteenuseid visiidi
ajal. See on inimesele mugavam, sest
ta saab hooldusravi ajal edasi elada
oma kodus, samuti on see rahaliselt
odavam nii ühiskonnale kui ka
inimesele (tema omastele). Koduse
õendusabi eest maksab haigekassa
100%. Koduõendusteenusele võivad
patsiendi suunata nii ambulatoorses
kui
statsionaarses
tervishoius
töötavad arstid. Koduõendusvisiidil
tehtavate
toimingute
hulka
kuuluvad märksõnadena peamiselt
õendushooldusplaani
koostamine,
õendusalane nõustamine, patsiendi
põetamine, õpetamine ja juhendamine,
raviprotseduuride
tegemine,
raviskeemide rakendamine ja patsiendi
seisundi jälgimine.
2010. aastal võimaldab omaosaluse
kehtestamine statsionaarses
hooldusravis rahastada kvaliteetseid
hooldusraviteenuseid 13% enam
võrreldes eelmise aastaga, lisaks
võimaldab muudatus pakkuda
14% võrra rohkem ambulatoorse
hooldusravina koduõendusteenust.
Tatjana Šitova
EHK Viru osakonna
RKH büroo juhataja

Õpilasmalevlased Kunda linna staadionil jooksurada rohimas (foto noortemaja arhiivist)
Kunda õpilasmaleva I vahetus töötas meie linnas ajavahemikul 17.-24.
juuni 2010. Puhtaks said teadetetulbad
ja bussijaamad, rohiti staadioni jooksurada, osaleti jaanitule ettevalmistus-,
läbiviimistöödes ja ka järelkoristamisel.
Malevapoisid panid püsti jaanitule
lõkke ja kiitsid isegi: “Nii ilusat lõket
ei leia kuskilt.” Üheskoos rõõmustati
uue oskuse – lõkkevalmistamise – üle.
Pärast tööpäevi söödi ühiselt lõunasööki
ja veedeti toredalt ning lõbusalt vaba
aega. Kõige põnevamaks kujunes malevlaste ristimine, mis oli noorte endi

poolt ettevalmistatud ja fantaasial lasti
lennata ikka täies mahus! Õpilasmalevlastele anti kaks koolitust: teemadeks
karjäärinõustamine ja tööohutus.
Õpilasmaleva II vahetus toimus 7.14. juulil. Korrastasime Kunda ilusat
liivaranda, osalesime mere- ja perepäeva ettevalmistustöödel, aga ka suve
tähtsündmuse läbiviimisel ning sellele
järgneval päeval koristustöödel.
Lapsed olid töökad ja tublid ning
töötades Kunda linnas heakorratöödel,
teeniti omale ka taskuraha. Iga malevlane sai uusi ja võib-olla esimesegi

töökogemuse just õpilasmalevas. Ühtekokku töötas kahes malevarühmas
kokku 40 Kunda noort. Kuna korralduslik eelarve oli sellel aastal palju väiksem
kui eelnevatel, jäid paljud malevatöös
osaleda soovinud lapsed ootama järgmist aastat.
Malevakasvatajad olid I vahetuses
klubi noortejuht Helen Jagant ja kunstiline juht Auli Signi Kärdi. II vahetuses sai noorte ohjamisega hakkama
tubli Helen üksinda.
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

Sotsiaalvalve teenus kindlustab kiire abi
Meditech Estonia OÜ on selle
aasta kevadest käivitanud üleEestilise sotsiaalvalve teenuse,
mis juhatuse liikme Paavo Ala
sõnul loob vanurite ning puuetega
inimeste
hoolekandes
täiesti
uue kvaliteedi ning hõlbustab
koduhooldajate tööd.
Eakate inimeste ning nende
nooremate sugulaste igipõline
mure ja probleem seisneb selles,
kas nende eakas sugulane tuleb
üksi kodus olles turvaliselt toime.
Pidev muretsemine viib nii mõnegi
inimese mõtted hooldekodule, kus
vanainimene on hoolduspersonali
silme all ning probleemide korral
on abi käeulatuses. Samas teame ka
seda, et ega inimesed hea meelega
oma kodust lahkuda ei soovi ning
veedaksid oma vanaduspäevi ikka
oma armsaks saanud kodus.
Pidevalt
käeulatuses
olev
häirenupp võimaldab vajadusel
kohe abi kutsuda ja end kodus
turvalisemalt tunda. Sotsiaalvalve
teenus aitab eelkõige eakaid, aga
ka puuetega inimesi, kes ühtpidi
soovivad iseseisvat elu, teiseltpoolt
aga vajavad kindlustunnet, et kui
peaks näiteks inimene kukkuma,
aga ise püsti ei saa, siis abi on ühe
nupuvajutuse kaugusel.
Ka väga eakad teenuse tarbijad
kinnitavad, et teenus annab juurde
kindlustunnet, valveseade on väga
lihtne ja selle kasutamist ei peaks
küll keegi pelgama. Süsteem
koosneb tavatelefoni või GSM võrku
ühendatud hoolekandetelefonist ja
randmel kantavast paanikanupust.

Paanikanupule vajutades võtab
sotsiaalvalvesüsteem
koheselt
ühendust
teenusepakkuja
ööpäevaringselt töötava keskusega.
Süsteem võimaldab kahepoolset
suhtlemist
abivajaja
ning
keskuse operaatoriga ning peaks
võimaldama
abistajatele
teate
edastada oma korteri või maja
igast nurgast eeldusel, et vaheuksed
on avatud ning abivajaja kuuleb
hoolekandetelefoni kõlari kaudu
vestlevat operaatorit ning vastupidi.
Vastavalt häire sisule informeerib
operaator kliendi kontaktisikuid,
kelleks võib olla omavalitsuse
hooldustöötaja, lähedased, naaber
või kriitilise olukorra puhul kiirabi,
päästeametit, politseid. Kui aga
operaator abivajajat ei kuule,
siis edastatakse siiski häireteade
kontaktisikule, kes läheb kohapeale
asja kontrollima, seega ei pea
muretsema inimene ka juhul,
kui ta asub hoolekandetelefoni
kuuldeulatusest kaugemal (näiteks
koduhoovis). Süsteemiga saab siduda
lisaks veel ka erinevaid andureid,
millest kõige olulisemaks on vast
suitsuandur, mis lisaks kohapealsele
häirele informeerib koheselt ka
keskust, mistõttu on võimalik saata
koheselt abi teele. Seega aitab
uudne sotsiaalvalveteenus lisaks
tervisehädadele inimesi ka näiteks
tuleõnnetuste või turvaprobleemide
korral.
Sotsiaalvalvesüsteem
* Sotsiaalvalveseadme komplekti
kuulub hoolekandetelefon ning

randmel
või
kaelas
kantav
häirenupp.
* Hoolekandetelefon ühendatakse
tavatelefoni või mobiilivõrku.
* Häirenupp töötab valveseadmest
kuni 200 m raadiuses.
*
Pakume
ka
erinevaid
lisaseadmeid
(suitsuandur,
kukkumisandur, liikumisandur jm).
Sotsiaalvalveteenus
* Häirenupule vajutades võtab
valvesüsteem ühendust ööpäev läbi
töötava keskusega.
* Kõnekeskus võtab häireteate
vastu, püüab kliendiga suhelda
ja välja selgitada häire põhjuse/
probleemi tõsiduse ning seejärel:
- lahendab probleemi telefoni
teel:
- teavitab kliendi kontaktisikuid
(omavalitsuse
hooldustöötaja,
sugulane vm);
- äärmuslikes olukordades kutsub
välja kiirabi, päästeameti, politsei
vm.
Teenuse hind
Täisteenuse korral, mis sisaldab
seadmete renti, paigaldust, hooldust,
ööpäevaringset kõnekeskuse teenust
ning tehnilist tuge, maksab 490
krooni kuus.
Lisainformatsioon:
Paavo Ala
Juhatuse liige
Meditech Estonia OÜ
Tel: +372 56 569 998
E-mail: paavo.ala@medi.ee
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Ragn-Sells alustas üle Eesti silokile
vastuvõttu taaskasutamiseks
Ragn-Sells alustas üle Eesti
kõikides sorteerimisjaamades silokile
vastuvõttu. Põllumeestel on võimalik
silokilet ära anda seitsmes Ragn-Sellsi
käitluskohas. Juba täna on silokile
suunamine taaskasutusse läbi RagnSellsi käitluskohtade odavam kui selle
ladestamine prügilasse.
“Võtame silokilet vastu kõigilt suurettevõtjatest väikepõllumeesteni.
Vastuvõtmisel
väljastame
taaskasutustõendi, mis kinnitab,
et põllumees on oma seadusest
tulenevad
kohustused
täitnud,”
selgitas Ragn-Sellsi teenusejuht Kalle
Grents „Lisaks sellele, et meil on
sorteerimisjaamad üle Eesti, plaanime
alustada ka kogumisringidega, et
muuta protsess talunike ja põllumeeste
jaoks veelgi mugavamaks,“ rääkis
Grents.
Silokile taaskasutusse suunamise
kohustus tuleneb Pakendiseadusest.
Silokile vastuvõtmisel peab see
vastama puhtusenõuetele.
Ragn-Sellsi käitluskohad asuvad
Tartus,
Haapsalus,
Paikusel,

Rakveres, Tallinnas, Raplas, Jõhvis.
Täiendavat infot saab Ragn-Sellsi
klienditeeninduse telefonilt 15155
Jäätmekäitlusfirma
Ragn-Sells
AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi
perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte
Eestis. Ragn-Sells on spetsialiseerunud
erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste
osutamisele kogu Eestis. Ragn-Sellsi
missioon on puhas elukeskkond:
keskkonnahoidlik ja ressursisäästlik
tegevus ning jäätmete taaskasutuse
suurendamine. Ragn-Sells ekspordib
taaskasutatavaid materjale üheksasse
eri riiki. Ettevõttes on 300 töötajat.
Lisainfo:
Kalle Grents, Ragn-Sells ASi
Pakendi-, ehitus- ja tööstusjäätmete
teenusejuht
Tel: 56667705: E-mail: kalle.grent
s@ragnsells.ee
Indrek
Anepaio,
RagnSells ASi müügi-, turundus- ja
klienditeenindusjuht
Tel: 5208074 E-post: Indrek.anepa
io@ragnsells.ee

LÜHIDALT
Kunda linnavolikogu 12. juulil 2010 toimunud istungil oli päevakorras:
Kunda linnaraamatukogu kasutamise eeskiri; Kunda linna 2010. aasta I poolaasta
eelarve täitmine; Koostöölepingu lõpetamine MTÜ Pyladese Laagrikeskusega;
Kunda linna arengukava 2003-2015 muutmine ja täitmise aruande kinnitamine;
Informatsioon.
Kunda linnavalitsus pidas istungeid 18. ja 30. juunil ning 9. ja 21. juulil 2010.
Volikogu ja valitsuse istungite materjalid on väljas Kunda linna veebisaidil: http:
//www.kunda.ee
Kunda linna sõpruslaev - mereväe toetuslaev Tasuja võtab osa 27. augustist 8.
septembrini toimuvast rahvusvahelisest miinitõrjeoperatsioonist Open Spirit. Leedu
kaitseministeeriumi teatel osaleb õppusel 675 kaitseväelast.

Üks väike rännak. On aasta 1830. Seisame PortKunda sadamasillal. Meist ida poole jääb suplushoone.
Kõrge kalda jalamil paistavad hotell London – Valge
maja (ülemine foto) – ja sadamakontori hoone – Hall
maja (alumine foto) –, teised majad nende ümber.
Eestimaal on kuurortide asutamine moes olnud:
Haapsalu 1825, Kadriorg alates 1833, kui seal nau-

tisid meresuplusi Nikolai I tütred, Pärnu 1838, Kuressaare
1840. Kunda mõisa omanik Johann Valentin Ludwig von
Schnackenburg tahtis rajada kuurordi toonasesse Blücherisse,
praegusesse Lontovasse. Valmis said nii suplushoone kui ka
hotell, kuid …
Jõe läänekaldal on ülal kõrgel kaldal aimata rannaküla
suitse …
Tiiu Raju

SA Innove annab teada, et kuni 7. septembrini on avatud
teine taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes 1.3.3
“Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed.”
Taotlusvoor kuulutatakse välja
allolevate tegevuste osas:
1) eakale või puudega inimesele või
dementsele suunatud hooldusteenuste
(päevane
ja
koduhooldusteenus)
pakkumine,
võimaldamaks
senise
hoolduskoormusega isiku tööturule
sisenemist või isiku hiljuti tekkinud
hoolduskoormuse
tõttu
tööturult
väljalangemise ennetamist;
11) sügava puudega või dementsuse
diagnoosiga
inimesele
suunatud
ööpäevaringse
hooldusteenuse
pakkumine,
võimaldamaks
senise
hoolduskoormusega isiku tööturule
sisenemist
või
majanduslike
toimetulekuprobleemidega isiku (kelle
pere sissetulek leibkonnaliikme kohta
jääb alla poole miinimumpalga või kes
saavad toimetulekutoetust) tööturult
väljalangemise
ennetamist
hiljuti
tekkinud hoolduskoormuse tõttu;
Toetust võib taotleda: juriidiline isik,
FIE, kohalik omavalitsus, valitsusasutus

või selle hallatav riigiasutus, välja
arvatud asutus, mis on prioriteetse
suuna raames saanud toetust programmi
elluviimiseks.
Toetuse taotluse esitamine: taotleja
esitab vormikohase taotluse Elukestva
Õppe Arendamise Sihtasutusse Innove
paberil või elektrooniliselt digitaalselt
allkirjastatult. Paberkandjal esitatud
taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline
koopia. Taotlused palume tuua või saata
aadressil: SA Innove struktuuritoetuste
üksus, Lõõtsa 4, Tallinn 11415; e-post:
ene.tilk@innove.ee märksõnaga: „ESF
projektitaotlus.”
Taotlusi võetakse vastu 6. augustist
2010 kuni 7. septembrini 2010
tööpäeviti kl 9.00-17.00.
Taotluse esitamise tähtaeg on 7.
september 2010 kl 17.00.
Vooru maht on 15 550 000 krooni.
Toetust antakse projektile abikõlblike
kogukuludega vähemalt 100 000 krooni
ning ühele projektile maksimaalselt

kuni 3 000 000 krooni. Projekti kestus
võib olla kuni 36 kuud.
Täpsem
info
ning
taotlusdokumentatsioon
on
leitav
Innove kodulehelt www.innove.ee/
struktuuritoetused/taotlusvoor
Taotlusvooru
tutvustamiseks
toimuvad 10. augustil Tallinnas ja 12.
augustil Tartus infopäevad.
Täpsem teave ja registreerimine
Innove kodulehel www.innove.ee/
struktuuritoetused/infopaev
Soovime Teile edu taotluste
esitamisel ning kui vajate meiepoolset
abi lisainformatsiooni vm. näol, siis
aitame Teid suurima heameelega!
Parimate koostöösoovidega,
Risto Eelmaa
Juhatuse liige
Meditech Estonia

Juulikuus toimunud pääste-operatiivsündmused. 11. juulil kell 12.45 teatati
häirekeskusele, et Kunda linnas Koidu tn elumaja taga on rästik. Kohale sõitnud
päästjad otsisid ümbruskonna läbi, kuid rästikut ei leidnud. Tõenäoliselt oli uss
metsa roomanud.
26. juulil kell 14.17 teatati häirekeskusele, et Kunda rannas on kahtlane rebane,
kes kukerpallitab. Kohale sõitnud päästjad püüdsid rebase kinni ja viisid jõe äärde,
kus loom vette hüppas ja minema ujus.
26. juulil kella 19.52 ajal aitasid päästjad Kasemäe tn staadioni juures eemaldada
äikesetormi tõttu elektriliinidele ja sõiduteele langenud puid. Väljakutse olid päästjad saanud ka kell 18.46 Koidu tn ja Koidu põik ristmikule, kus olid puud elektriliinidele ja sõiduteele kukkunud. Et seal aga saemehed juba probleemide likvideerimisega tegelesid, lahkusid päästjad järgmistele väljakutsetele.
Eve Ojala
Ida-Eesti Päästekeskus
avalike suhete büroo juhataja

Lääne-Viru maavalitsus tänas
tormijärgseid toetajaid ja abistajaid
Lääne-Viru maavalitsus edastas
13.
augustil
siseministeeriumile
omavalitsustelt kokku kogutud andmed
tormikahjude ulatuse kohta. Asutuste
omavaheline suhtlemine ja koostöö on
meie kõigi huvides ning maavalitsus
tänas kõiki omavalitsusi, kes tegid kiirel
ajal jõupingutusi ülevaate koostamiseks.
Lääne-Viru maavanemana tänan
kõiki, kes tormi ajal rahu säilitasid,
operatiivselt kahjustusi likvideerima
asusid ning hädasolijaid aitasid. Tänu
kuulub Ida-Eesti Päästekeskuse juhile
Ailar Holzmannile ja tema meeskonnale,
Ida-Eesti Päästekeskuse moodustatud
kriisireguleerimismeeskonnale, Tarmo
Loodile, teemeister Rudolf Ränkelile ja
kogu AS Virumaa Teede meeskonnale,
Ilmar Paal’ile ja tema meeskonnale
RMK-st, Rudolf Jeeser’ile ja tema
meeskonnale
kaitseliidu
Viru
Malevast, Eisma küla tublile töömehele
Aleksander Mülla’le, kõigile asutuste ja
omavalitsuste juhtidele, farmeritele, kes
suutsid hoolitseda oma vara heaolu eest,
laskmata tekkida Tartumaal 400 sea elu
võtnud häbiväärsel olukorral. Tänan iga
inimest, ettevõtet, asutust, kes ulatas
raskel ajal oma abikäe nii lähedastele kui
võõrastele, toetades nii oma tööjõuga kui
materiaalselt.

Maavanemana arvan, et kahtlemata
on Väike-Maarja kiriku saatus ehmatav
ja paljudele korda läinud, kuid paraku
meedia poolt liialt üles paisutatud. Nüüd
tuleks tähelepanu koondada inimestele,
kel pole katust pea kohal või peavad
siiamaani elektrita läbi ajama. Viimase
nädala põhjal võib öelda, et me oskame
kokku hoida ja tahame abistada küll.
Üks koht, kus nuriseda võiks, on siiski
Eesti Energia töökorraldus. Siin on
mõtlemiskoht, et nende monopoolne
seisund
ning
ületsentraliseeritud
juhtimine ehk ei õigusta ennast. Inimestel
on siiani informatsioonipuudus, Eesti
Energia soovitab vaadata infot oma
kodulehelt, kuid kuidas saavad seda
teha inimesed, kel pole siiani elektrit?
Teave võiks vähemalt maakonnalehtegi
jõuda. Jah, Eesti Energia meeskond
rabab ööd ja päevad, kuid nende
imidžit parandaks oluliselt generaatorite
soetamine, mida hädaolukorras jagada
või kasvõi välja rentida, seniks, kuni
elektriühendus taastatakse. Kindlasti
tuleks maavalitsuses ümarlaua taha
istuda omavalitsusjuhtidel, päästeametil,
Eesti Energial, et tulevikus selliseid
olukordi vältida.
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem
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Õnnitlus Johannes Metsale 80. sünnipäeval
Spordimehele tuhat õnne,
selget rõõmu, jõudu, jaksu, visadust.

Kalda tn rahvas

Aastates peidus on rõõmude ootust,
neist leiad õnne ja nendes on lootust.
Oota ja vaata,
mis toovad nad tulles,
meie poolt päikest täis päevi veel
Sulle.
Johannes-Ferdinand Toomelit
õnnitlevad tema suure juubeli puhul
majaelanikud

EELTEADE TOIDUABI
KOHTA
Kunda linna on saabunud toiduabi (helbed ja jahu)
majanduslikes raskustes peredele.
Toiduabi jagatakse teisipäeval, 07. septembril 2010
kell 10-13 ja kolmapäeval, 08. septembril 2010 kell
10-13 sotsiaalhoolekande sissepääsu juures (linnavalitsuse staadionipoolsel küljel).

Kindlasti on Leivakas kiiduväärt paik uljaste rattatrikitajate harrastusteks, mis tõstnud asja vastu omajagu huvi paljudes noortes.
Küsimuse tekitab sedapuhku see, et miks kõik ratturid Leivakasse ära ei mahu, et atraktsioon ka metsa alla rajati? Muud hullu selles ju
polekski, kui kõnealune paik ei asuks Kronkskaldal ja andku jumal, et mõnel trikimeistril seal ükspäev uljust üle ei jää …
Väino Randver

ÜLERIIGILINE IV ALGKLASSIDE KOOLITEATRITE
ALTERNATIIVFESTIVAL VÄIKE LAVA 2010
Festival kannab nime “Väike lava”,
mis tuleneb otseselt lava mõõtmete
suurusest (8 x 6 meetrit). Igal aastal
on festivalil osalenud 12-17 truppi üle
200 osavõtjaga. Festival on saanud
positiivset tagasisidet ja me jätkame
heal meelel traditsiooni, sel korral
värskelt renoveeritud ruumides.
SIHTGRUPP: 1.- 6. KLASSI
ÕPILASED
TOIMUMISAEG: 22.-23. oktoober
2010. a
TOIMUMISKOHT: Kunda linna
klubi, Lääne-Virumaa
ÖÖBIMINE:
Kunda
ühisgümnaasiumis oma varustusega
(madrats, magamiskott)
OSALUSTASU: à 180 krooni
(sisaldab toiduraha – 2 lõunat, 2
õhtusööki, 1 hommikusöök)
Festivalil ülesastumiseks sobivad
eelmisel hooajal õpitud näitemängud,
uusi polegi ju veel jõutud õppida.

Venekeelsetel truppidel tuleks üles
astuda eesti keeles. Etenduse pikkus 5
kuni 45 minutit.
Sügiseks
on
paljud
kevadel
esietenduvates lavastustes osalevad
lapsed jõudnud 5. klassi ja seepärast
ei ole osalejate vanuseaste rangelt
piiritletud 4. klassiga. Pealegi on
paljudes väikestes algkoolides etendusse
kaasatud ka 5. ja 6. klasside õpilased.
Lisaks
näitemängudele
toimub
festivali raames ka palju muud põnevat.
Eeldame, et trupid, kes osalevad
festivalil, jäävad kohale kaheks päevaks
ja see on ka programmi koostamisel
aluseks.
Festivalil
osalevate
truppide
arv maakondadest ja linnadest ei
ole rangelt piiratud. Kuna mõnes
maakonnas või linnas on mitmeid
heal tasemel osalemissooviga truppe,
mõnes paikkonnas pole aga üldse,
saame sõltuvalt huvist festivali vastu

võimalusel vastu võtta ühest paigast ka
rohkem truppe.
Ootame igalt trupilt tutvustavat
videoklippi (3-5 min) nende töödesttegemistest argipäeval (kool/huvialad/
vaba aeg) või ülesastumiseks kohapeal
2-4 minutilist värsivormis oma trupi
tutvustust, mille kaudu saame festivalil
truppi teistele osalejatele esitleda.
Osalemissoovist palume teada anda
hiljemalt 17. septembriks 2010. a.
Samuti on oodatud ettepanekud festivali
korraldamiseks ning õnnestumiseks!
Info ja registreerimine festivalist
osavõtuks:
Tel:
56
623
096,
e-post:
amkoks@hot.ee
Maarika Koks – Kunda laste
näitetruppide juhendaja, Väikese Lava
2010 projektijuht
Üldinfo 3221556 (Kunda linna
klubi).

Toiduabi on mõeldud toimetulekuraskustes isikutele
(töötutele, toimetulekutoetuse saajatele ja teistele
raskes olukorras inimestele), pensionäridele,
töövõimetuspensionäridele
ja
paljulapselistele
peredele. Kaasa palume võtta isikut tõendava dokumendi.

Konkurss “Aastad täis sära ja väärikust”
ootab põnevaid tegusid
MTÜ Inkotuba kuulutab välja konkursi
“Aastad täis sära ja väärikust”, et tunnustada
neid, kes on panustanud eakate elu
väärikamaks ja aktiivsemaks muutmisel.
Konkursi võitja kuulutatakse välja tänavu
1-2 oktoobril Tallinnas toimuval Eakate
festivalil.
“Ootame
konkursile
osalema
tegusid, mis on eakate elu ergutanud,
säravamaks ning paremaks muutnud,
olgu selleks siis ürituse korraldamine,
sportimis- või suhtlemisvõimaluse loomine,
kooskäimisikoha rajamine, traditsiooni
algatamine, abivahendi valmistamine vms.
Vahva eakatele suunatud teo või hobi võivad
esitada konkursile nii tegijad ise kui nende
tuttavad, naabrid, pereliikmed, ühendus,
organisatsioon jt,” rääkis MTÜ Inkotuba juht
ja konkursi korraldaja Eha Topolev. “Oluline
on meeles pidada, et konkursil ei võistle
mitte need inimesed, vaid nende TEGU!
Ning oodatud on nii suured kui väikesed
teod,” lisas ta.
Topolevi sõnul on konkurss ühtlasi
hea võimalus kohalikele omavalitsustele,
organistasioonidele ning ühendustele tõsta
esile oma kodukanti ja silmapaistvaid

inimesi, tunnustada parimaid ja tegusamaid.
Konkursil osalemiskes tuleb saata
huvitava teo või tegevuse kirjeldus e-mailile:
eakad@inkotuba.ee või postiaadressile:
MTÜ Inkotuba, Hariduse tn. 6, 10119
Tallinn. Kirjelduse pikkus maksimaalselt
1 A4. Juurde võib lisada 1-3 kirjeldavat
fotot. Tähtaeg kirjelduse saatmiseks on 20.
september 2010.
Kolm
parimat
tegu
pärjatakse
auhindadega 1.-2. oktoobril Tallinnas. Salme
kultuurikeskuses esmakordselt toimuval
Eakate festivalil. Võitjate väljakuulutamine
toimub festivali avamisel, 1.oktoobril kell
12.
Eakate festivaliga tähistatakse Eestis
rahvusvahelist eakate päeva. Eakate
festivali eesmärk on väärtustada eakate rolli
ühiskonnas, näidata aktiivse ja tervisliku
eluviisi võimalusi, ning pakkuda kohtumis- ja
suhtlemisvõimalust. Salme Kultuurikeskuses
(Salme tn 12, Tallinn) ootab kõiki eakaid
nendel päevadel hea tuju, muusika ja tants,
kasulikud loengud, käsitöönipid, laat, mess
ja palju muud - kõik selleks, et panna elu
kuldsed aastad enda jaoks särama! Lisainfo
festivali kohta: www.inkotuba.ee
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Nüüd ka Kundas!

Pärlimängu lõpetamise kohta saab täiendavat infot raamatukogu kodulehelt

Kunda spordikeskus annab teada
Kunda spordikeskus avas klientidele taas uksed 23. augustil. Ujula avamine
lükkub seoses remonditööde venimisega edasi (uueks avamisajaks on plaanitud
1. september).
Spordikeskuse lahtiolekuajad augustis: 13.00-21.00 (soodusaeg 13.00-15.00,
v.a L-P). LINNASAUN: Laupäev - naistele (13.00-18.00); Pühapäev - meestele
(13.00-18.00).
Täpsem info http://spordikeskus.kunda.ee/

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

KÜ Pargi 10 elanikud mälestavad
kauaaegset majanaabrit
HARRI KUNGRUT.
Avaldame kaastunnet omastele.

Jääme südamesoojusega meenutama alati
rõõmsameelset ja tantsuhimulist

TÄDI NETET.
Siiras kaastunne omastele.
Segarahvatantsuring Laanetagused

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.
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Sitaseenega sinapeale

“Sitaseeneharmoonia” (foto autor Väino Randver)
Vaatamata
külluslikult
heldele
suveilmale, ei saa mööda hiilida tõest,
et igavesti see nii ei jää. Harjumatult
pikana kestnud kuumalaine sundis
inimesi nii seest- kui välispidiselt
katsetama keha jahutamiseks erinevaid
vesi, kuid paraku jaagupipäev on nüüd
seljataga, suve keskpaik ületatud ja aja
kulg pöördunud taas sügise suunas.
Küllap see olukord sobib eriti neile, kes
peavad lugu rohketest metsaandidest,
sealhulgas seentest, millest nüüd pisut
juttu tuleb.
Kui suvekuivus järgi annab ja
sagenenud vihmahood koos jätkuva
soojaga
metsaalused
seeni
täis
“külvavad”, on just asja nende järele
kaeda. Ennekõike mõistagi kindla
peale tuttavaid seeneliike otsides.
Leidub ka tarmukaid, kes metsa
minnes seenemääraja kaasa võtavad,
et mitte mõnd vähemtuntud leidu
sinna jätta. Seentest on viimasel ajal
järjest paremate illustratsioonidega
raamatuid trükitud, mis võimaldab isegi
väiksema kogemusega huvilisel seent
õigesti määrata. Sellised raamatud on
näiteks “Hõrgud söögiseened”, “100
söögiseent” ning “Seened” ja aastal
2005 ilmunud “400 Eesti seent”, kus
ka mürkseente kohta veidi lähemalt.
Metsas seeni otsides satub sageli kohta,
kus domineerivad täiesti tundmatud
seeneliigid, ning tundub, et isegi ilusate
piltidega raamat jääb nende puhul
vastuse võlgu. Asi lihtsalt selles, et tõega
teenimatult on täistähelepanuta jäänud
kõige suurem seenepopulatsioon, kuhu
kuulub tohutul hulgal veel tundmatuid
ja tihti kahtlase olemisega seeni – need
on sitaseened.

Sitaseen (Fungus Aliēnus). Selleks
et suurimale seenepopulatsioonile
täisväärtuslikku tähelepanu osutada,
tuleks neist omaette “Sitaseeneraamat”
kokku seada. Eritledes ülal pakutud
ladinakeelset nime, loeme, et Fungus
on seen, kuid Aliēnus tähendab
võõrast, sobimatut või ebasoodsat, mis
iseloomustabki laias laastus sitaseene
päris olemust. Sitaseen võib olla vabalt
igasugune seen, millega seenehuviline
pole varem kokku puutunud või ei ole
lihtsalt seda seent veel tundma õppinud.
Kahetsusväärselt on sitaseened algusest
saati teenimatult umbusalduse ja
võõristuse kütkes, vaatamata sageli
nende küllaltki kutsuvale, kohati lausa
atraktiivsele välimusele. Nagu juba
öeldud esineb ju tihti, et satud mõnda
kohta, kus seeni lausa lademes – nii
et seen seenes kinni –, kuid kahjuks
on tegemist tavaliste sitaseentega,
millega ei oska mitte midagi kasulikku
peale hakata. Sitaseeneraamat võiks
keskenduda suurima seenepopulatsiooni
analüüsimisele,
kus
kirjeldatakse
konkreetse sitaseene kasvukohta, mis
teinekord moodustab lausa omapäraseid
kasvumustreid, seene välimust, värvi,
aroomi, seega kõiki omadusi, mis on
karakteersed just sellele sitaseenele.
Maitseomadusi ei ole siiski vaja teatud
kaalutlustel kirjeldada, kui see pole
just möödapääsmatu. Isegi need paljud
seeneliigid, mis mükoriisa teel tugevas
sidemes mõne kõrgema taimeliigiga,
on tihtipeale teada-tuntud pigem
sitaseentena, vaatamata sellele, et
mükoloogidel leiduks kindlasti nende
kohta rohkesti detailidesse laskuvaid
põnevaid seletusi.

Salapärane metaseen. Sitaseenest
võib isegi märkimisväärselt kasu
olla. Igal juhul ei ole kahjulik, kui
teda mittetundmise tõttu lõikama
ei kiputa, ehk et kahtlemata on
kasulik, kui, kohates tundmatut seent,
usutakse kaljukindlalt, et tegemist on
sitaseenega. Kuna sitaseened jäetakse
reeglina kasvama, pakuvad need veel
tükk aega möödujaile esteetiliselt kena
vaatepilti, mis omakorda nuumab muljet
metsas
valitsevast
seeneküllusest.
See märk, millega sitaseen peaks
eriti suurt tähelepanu pälvima, on
metaseenele lähenev salapära. Ikka ja
alati inspireerib tundmatuks jäämine
vaatlejale kõikvõimalikke fantaasiaid,
mida näiteks kaugele kollendav harilik
kukeseen kunagi esile ei kutsu. Kasvõi
lihtsalt sellepärast, et kõik ju teavad,
kus on kukeseene koht kohe peale
korjamist. Muide, märkimisväärne on
suhtes sarnase ühisjoone tabamine ka
inimese, eriti mõne avaliku elu tegelase
puhul, kes torkab juba eemalt silma
kui soovitud poolehoiu nimel läikima
nühitud odav asi. Sitaseene kohta see
ei käi, sest temast ei teata tavaliselt
suurt midagi, kui just mitte seda, et
seen jäi oma kasvukohta salapärast
edasi konutama. Kui üleolev mööduja
suvatseb sitaseene enda lõbuks uppi
lüüa, ei saa ta, vaatamata saavutusele,
ikka midagi enamat teada, salapära võib
isegi süveneda …
Armastusseisund. Paljud inimesed
armastavad seeni. Siinkohal olgu kohe
öeldud, et reeglina siiski söögiseeni,
jättes hallutsinogeensed eksemplarid
välja, ning kindlasti ümbertöödelduna,
kuna päris värskelt sobivad vaid

vähesed liigid. Samas, eripüüdluse
puhul on inimene võimeline armastuse
puudumisel selle tunde eneses ise
teadlikult esile kutsuma ning niiviisi
võib ta ühtäkki armunud olla ka
mõnda tundmatusse seende ja miks
mitte sitaseende. Kas see on ikka
mõistlik ja kas selle läbi kedagi või
midagi universumis päästetakse, jäägu
armastaja uskuda või lihtsalt niisama
armastada, sest iga eluvorm väärib ju
tähelepanu ja austust, isegi paljude poolt
kahjuks ära põlatud sitaseened. Kas
“Sitaseeneraamat” lähendaks inimesi
neid seeni austama ja armastama, kui
esiplaanile oleks toodud kõik nende
parimad küljed ja voorused? Arvata
ju võib, et kui üks raamat suudaks
armastust tundma panna isegi lugeja,
kelles tegelikult sellise tunde alge täiesti
puudub, siis päris kindlasti ka sitaseene
vastu …
Meditsiini
aspekt.
Kuigi
moosihallitus on ka seen, millest läinud
sajandi alguses esimene antibiootikum,
penitsilliin, valmistati, jääb see
kõnealuste
seente
populatsioonist
eemale. Tervishoiu kontekstis on
sitaseene positsioon pigem hoiataval
kohal, sest kuigi paljud neist on lihtsalt
kõlbmatud, võib mõne proovimisel
esineda
fataalseid
kõrvalekaldeid.
Siinkirjutaja
soovitab
tundmatut
seent enne lähemalt tutvumist üsna
ettevaatlikult nuusutada – muuseas,
näiteks tõsiselt mürgised kärbseseened
on seest väga eemaletõukavalt kirbe
lõhnaga. Rahvameditsiinis sitaseeni
eriti kasutatud pole ning hea tervise
tagamiseks on mõistlik tundmatute
seente tarbimisest lihtsalt hoiduda.

Situatsioon loovas inimtegevuses.
Kunstigaleriides
liikudes
leiame
hulgaliselt akvarelle ja maale lilledest,
nende kompositsioonidest. Näeme
kuulsuste portreesid, loodusvaateid,
natüürmorte ja loomulikult puu- ja
köögivilju uhke ornamendiga vaagnal,
kuid kui palju on loodud maale, kus
kujutatud seeni või − veelgi enam −
sitaseeni? Miks on selline eluvorm
nagu seen üldse kunstis tagaplaanile
jäänud? Arhitektuuris kohtab küll mõnd
kärbseseent meenutavat varikatust, kuid
seda on ikka häbematult vähe – on siis
nii naiivne loota midagi enamat ka
pintsli alt? Veel teame, et mitmete
seentega värvitakse tekstiili ja küllap
leidub nii mõnegi nooriku katmiseks
ka sitaseene perre kuuluva isendi
ihuga toonitud kört või sall. Tegemist
pole siiski üleskutsega kunstnikele,
et nad peaksid kohe hakkama seeni
meelde toovaid esemeid ja helindeid
komponeerima, või koguni, et järgmisel
tantsupeol loodaks staadionimurule
paari pirakat kivipuravikku ja sirmikut
moodustav muster. Aga kui siiski – äge
ju oleks kohata mõne taiese juures või
poeetilises päises sellist pealkirja, nagu
“Hommikune seenepere”, “Karsked
karvaääred”, või hoopis “Sillerdava
seljandiku sitaseened”. Niiviisi mõeldes
on väga raske leppida teadmisega,
et “Sitaseeneraamat” on ikka veel
ilmumata, ja kes teab, kas üldse kunagi
ilmubki ning sitaseened jäävad oma
müstilise salapäraga igavesti valitsema
suurimat seenepopulatsiooni metsas,
sellest mõtisklevale uitajale ikka nii
tundmatust seenemaailmast …
Väino Randver

