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Meie päevad on täis pisikesi asju. Iga
sekundit täidab pisiasi, mille saatel see
möödub. Pisiasjade omadus on olla pisike,
jättes endast tillukesi jälgi, kuid mõned
pisiasjad saavad ka suureks ja muutuvad
tähtsaks, teinekord lausa oluliseks. Esialgu
on need justkui tähtsad pisiasjad, mis
hakkavad tasapisi kosuma, kuni täidavad
me aega juba nii, et neist suured asjad
saavad.
Sajab esimene lumi. Eriti külm veel
ei ole ja nagu ikka talve hakul, valmistab
esimene lumi silmale rõõmu justkui
kingitus, mida pikisilmi oodatud. Hiljem
lumega harjutakse ja mida tavalisemaks see
saab, seda vähem ka rõõmustab. Juhtunud
ju sedagi, et pooled aasta kaheteistkümnest
kuust on meie aladel lumised, st talvised.
Lumehelbed ise on pisikesed kui pisiasjad,
kuid neid on väga palju ja maapinnale
jõudes liituvad nad peagi ühtlaselt suureks
lumevaibaks. Väikestest saab suur, kuid
võta nüüd kinni, missugusest lumehelbest
suur lumehulk kõige rohkem oleneb.
Võib-olla oli see lumi kogu aeg suur, aga
me ei näinud seda. Märkasime lund esmalt
maapinnale langevate väikeste valgete
helvestena, teadmata, mismoodi sellega
enne kusagil üleval oli. Loodus on inimest
paljuski õpetanud, ka selles, et palju
korraga ei ole hea – selleks ei olda lihtsalt
kohe valmis, kuid vähehaaval, pisikeste
osade kaupa, on sageli vastuvõetav ja leiab
leppimist …
Kui palju on selliseid kingitusi,
mida pikisilmi oodatakse? Kindlasti
on igaühel salasoove, millest paljud
jäävadki unistuseks, samas on ka selliseid
kingitusi, millest väga kaua rõõmu ei
tunne. Kingituse väärtus ongi täpselt see,
mis väljendub kinkija ja kingituse saaja
rõõmus. Küllap läbi aegade on inimesed
ikka teistele kingitusi teinud, kuid
jõulukingitusi seostatakse ühe pühakuga,
kelle algatus on tähendanud sootuks
midagi muud kui lihtsalt kinkimine.
Neljanda sajandi alguses (270 – 6.

Pisiasi ja kingitus

Veebiillustratsioon
detsember 343) elas Väike-Aasias Myra
linnas piiskop Saint Nicolaus. Ta olnud
suur heategija – neitsite ja laste kaitsja
–, kes neile jõuluajal kingitusi jagas.
Veel teinud ta heategusid meremeestele,
vangidele, kaupmeestele ja pagaritele.
Legend räägib, et ühel vaesel mehe oli
kolm tütart, keda ta kaasavara puudumise
tõttu mehele ei saanud panna. Selle üle
kaeveldes, kuid vaevatud olukorrast
sunnituna, pidi vaene mees oma tütred
raske südamega lõbumajja saatma.
Nicolaus, kes asjast kuulis, viskas

kolmel järjestikusel ööl aknast sisse
kolm kuldmünti, mis tütarde ahju ääres
kuivavatesse sukkadesse poetusid.
Tookord päästis kingitus vaese
mehe tütred, millest välja kujunenud
jõulukombe järgi tänini lapsed oma sokkesusse aknalauale kingitust ootama sätivad.
Tollest salapärasest heategijast sai aja
möödudes päkapikk, pühakuks kuulutatud
Saint Nicolaus ise kehastus aga Santa
Clausiks, keda tunneme Jõuluvanana.
Tema toob kingitusi ka täiskasvanuile,
loomulikult kõiki kaasaegseid üldtuntud

kommertskombeid järgides. Teame, et
oma punase kuue sai ta Coca-Colalt,
punase nina suhtes vist nii täpselt ei
teagi…
Kaupmehed ja pagarid on alati
usinasti jõuludele kaasa aidanud, küll
rohkesti piparkooke ja jõulupõrsaid
pakkudes ning igasugu muu krempliga
äritsedes. Meremehed, kui vähegi
võimalik, lubatakse jõuludeks maale ja
küllap ka vangide vastu ollakse leebem
– headest tegudest õhkub kodust soojust
ja sooja pakkumist. Jätkugu ikka sellist

suuremeelsust ka nn soojapoodnikele.
Jõuluaeg seostub heategudega. Palju
on kirjutatud talvemuinasjutte, mis kõik
lõppevad õnnelikult, sageli suurimalegi
kurjusele andestades. Inimesel on heateo
ees usku, sest see mis rõõmu valmistab,
tähendab tavaliselt leppimist ja rahu.
Mõelgem, võib-olla on sullegi kõige
ilusam kingitus see rõõm, mida ise head
tehes tunned, või hoopis midagi sellist,
mida meile poest ei müüda, kotti panna ja
katsuda ka ei saa. Kingitus võib koosneda
paljudest pisiasjadest, mis kellelgi
aasta jooksul korda saadetud ning mille
kokkuvõtmist jõuluaegu kena nautida.
Sageli võib suur kingitus olla seegi, mis
kellegi teise jaoks täiesti tavaline asi, kuid
tähtis ei peagi olema asi ise vaid ikka rõõm
selle üle.
Lastekirjanik Samuel Maršak kirjutas
muinasjutu vaeslapsest, kelle kuri
võõrasema südatalvel metsa lumikellukesi
otsima saatis. Läbi pimeduse jõudis ta
lõkke ümber istuvate veidrate meesteni,
kes vaatamata ebasobivale ajale vaeslast
omamoodi aitasid. Need imelikud
mehed olid 12 kuud ja iga nende heategu
igapäevaselt tavaline pisiasi, sest üks
kalendrikuu saab anda ju üksnes seda, mis
tema juurde kuulub. Heategijad valmistasid
vaeslapsele rõõmu ja julgust kurjuse ees,
sest küsimus polnud mitte lumikellukestes
ega seentes, vaid abistamises eneses,
vaatamata, et olid aasta jooksul seda kõike
juba niigi pakkunud. Rahulolematud ei
jaga rõõmu, sest see jääb neile kaugeks
ja ega ükskõiksedki oska rõõmust lugu
pidada. Kas südatalvel võib ka ühest Eesti
väikelinnast saada ühtäkki vaeslaps, nagu
muinasjutus “Kasteist kuud”, kelle keegi
kuri saadab metsa südasuvist sooja otsima?
Kui suureks siis aga saaks üks pisiasi, kui
noodsamad “kasteist kuud” tema talvisesse
tuppa suvist sooja jagaksidki …
Väino Randver
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Kiirelt möödub 2011. aasta

Rahulikke jõulupühi ja
head uut aastat!
Kunda linnavolikogu ja linnavalitsus

Täname kõiki neid, kes on aidanud meil seda aastat
mõnusalt elada. Imbi Kasemets, aitäh uute huvitavate
raamatute eest, mida vahetad üks kord kuus! Aitäh,
Sirje Koop, laste esinemine toob rõõmu meie perele!
Aitäh, muusikakooli õpetajad ja õpilased, alati ootame
teie suurepärast kontserti!
Oleme ju head kultuuritarbijad, seda on näha meie
naeratustest, pisaratest. Ikka ja jälle ootame kõiki
esinejaid külla.
Üllatas meid Kunda ühisgümnaasiumi 11. kl ja
klassijuhataja Luule Raam. Ühel päeval vuras auto

hooldekodu õuele ja tõsteti maha rohkesti kollaseid
kõrvitsaid. Suured, suured tänud!
Inimene on siis õnnelik, kui tal on, kus olla, mida
teha ja keda armastada. Me kõik vajame kodu, tööd
või muud rahuldust pakkuvat tegevust, elamusi ja
sotsiaalseid suhteid.
Armastame siis kodusoojust, töörõõmu, looduse
ilu, lapsi ja eakaid!
Soovin kõikidele tervist, rõõmu ja sõpru! Kaunist
jõuluaega ning rõõmsat uut aastat!
Linda Villik, hooldekodu juhataja

JÄLLE KÄES ON JÕULUD
Kaua oodatud jõulude valguses saab uus aasta
tulekuks loa...
Esimese Advendi jumalateenistusel Kunda kirikus
andis Kunda Muusikakooli vilistlaskoor väga ilusa
uue repertuaariga jõulukontserdi. AITÄH! “Olete alati
oodatud!” tänas kirikuõpetaja Ahti Bachblum lauljaid
ja dirigenti Kaie Aja.
Vaatamata vihmasele ilmale, andis see päev
kirikuõpetajale ilusa lähetuse edasi minna 22.
detsembril 2011 JÕULUMISSA kaudu jõulusõnumit
viima Kunda ÜG kooliperele. Meeldiv jõulutervitus
kõlas kooli laululastelt.
Teisel päeval toimus koguduse diakoonia töö

Vaadates tagasi mööduvale aastale täname väsimatut abistajat
Väino Randverit.
Soovime õpilastele, lapsevanematele,
koostööpartneritele ja kõikidele sõpradele
rahulikku jõuluaega
ning head algavat aastat.
Teie

raames kirikuõpetaja Ahti Bachblumi kohtumine
Kunda Hooldekodu vanuritega ja juhataja Linda
Villikuga, viies neile jõulurõõmu. Jõulusõnumist jäi
ilus mõte: “Jumal annab oma inglitele käsu hoida ja
juhtida neid kõiki oma teel...” HÄID JÕULUPÜHI ja
HEAD UUT AASTAT!
Kunda kogudus tänab meeldiva koostöö eest
sellel aastal teid, Toomas JURTOM ja Kunda
LINNAVALITSUS, Kunda NORDIC TSEMENT,
Kunda linna KLUBI, Tiiu LILBOK ning Aleksandr
PRISTAVKA. Soovime teile kõigile HEAD
JÕULUAEGA ja toredaid kordaminekuid UUEL
AASTAL!
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MÕELDES MÖÖDUVALE JA TULEVALE AASTALE
Hea kaaslinlane!
Jõuluaeg ja aastavahetus on jällegi
valmis oma järge üle võtma.
Vaadates tagasi möödunud aastale, peab
tõdema, et see oli väga mitmepalgeline,
aga samas ka vastuoluline. Kõigil meil
oli heameel näha üldise majandussurutise
taandumist ja lootus parematele aegadele
– ka linna võimalustes – kasvas. Paraku
oleme aasta lõpuks jällegi seisus, kus
prognoosid edaspidise suhtes muutuvad
üha pessimistlikumaks ja teadmatus
süveneb.
Linna suurim rahaline projekt
käesoleval aastal – esimene etapp linna
läbiva tee remondist – on tänaseks
lõpetatud. Kindlasti oleks selle projekti
juures nii mõndagi võinud paremini või
teistmoodi teha ja kindlasti leidub neid, kel
selles osas veel pikaks ajaks kriitikat jagub.
Samas on ta nüüd valmis ja lõpptulemus
pole sugugi paha. Vigadest õpitakse ning
teise etapi planeerimisel ja ehitamisel tuleb
nendega kindlasti arvestada, saavutamaks
võimalikult parema lõpptulemuse.
Keskkütte hinna järsk tõus on
linnaelanikule kindlasti üks halvemaid
uudiseid mööduvast aastast. Volikogu
esimehena on mul väga valus kuulata
arvamusi linnavõimude ükskõiksusest ja
mittetahtmisest selle teemaga tegeleda.
See valdkond on olnud ja jääb kuni
lahenduste leidmiseni prioriteetseks. Ma

väga loodan, et järgmise aasta lõpuks
jõutakse projektidega nii kaugele, et
olukord hakkab lahenema. Jah, vahepeale
jääb terve aasta, millest 4–5 kuud
saavad osale meist olema eriti rasked.
Püüdkem siis abivajajaid märgata, neist
teada anda, vajadusel ka abikäsi ulatada.
Võib-olla leiavad ühistud või ettevõtted
kõige raskematel hetkedel võimaluse
hädasolijaid aidata. Ma usun, et üheskoos
ja üksteist toetades me elame selle kõige
raskema perioodi üle.
Üks tähelepanek ka kohalikele
poliitikutele. Tundub, et poliitilised
tõmbetuuled ja mängud on jõudmas ka
meie kodulinna. Ärgem siis unustagem,
et tähtis pole see, kas mõnel erakonnal
või huvigrupil on hea ja rahulik valitseda
ja toimetada, vaid see, et linna elanikel
lõppkokkuvõttes poliitikute tegutsemisest
tulu ja heaolu kasvaksid.
Kuid kindlasti on tunduvalt rohkem
head ja positiivset, mida lõppevast
aastast meenutada. Väga hea meel on,
et traditsiooniliste võrkpalli ja korvpalli
kõrval on Kundas edukalt harrastama
hakatud ka teisi spordialasid ning et
kogu kohalik spordielu on leidmas uut
hingamist. Endiselt tublid ja aktiivsed
on erinevad huviala- ja kultuuriringid,
väga hästi toimib noortemaja ja ürituste
valik linnas on väga lai. Rõõmustab, et
linna klubi on saanud uue väljanägemise

ja sisu – kuigi läbi raskuste ja vaidluste
valminud ning veel lõplikult sisustamata,
on jällegi üks pikalt oodatud asi lõpuni
viidud. Muuseumi tagasitulek linnale toob
endaga kindlasti kaasa suuri kohustusi
ja probleeme, aga samas on juba näha
ka väga huvitavaid arenguid muuseumi
propageerimisel ja teadvustamisel. Eraldi
väärib kiitust linnaraamatukogu tegevus,
kellele omistati Lääne-Virumaa aasta
raamatukogu tiitel. Kuidagi ei saa mööda
minna kooli väga headest lõpueksamite
tulemustest – te olete õigel teel ja väga
tublid ning mina isiklikult tunnen uhkust,
et olen Kunda kooli vilistlane.
On veel palju head ja positiivset,
millest kirjutada. Olgu see siis ettevõtjate
tublid tulemused ja sealtkaudu kohalike
tööhõive ja linnale laekuv tulu, uute
ettevõtjate julgus katsetada ja läbi raskuste
ikkagi jääda, tublid linna ametnikud ja
allasutuste töötajad, kelle hea töö jääb
tavaliselt märkamata.
Aga siinkohal aitab. Kõik need
väärtused ja arengud on teostanud tublid
inimesed meie endi keskelt ja uskuge,
neid on tublisti rohkem kui virisejaid ja
parastajaid. Aitäh Teile selle eest!
Ilusat jõuluaega ning tervist ja õnne
Sulle uuel aastal, hea kaaslinlane!
Arvo Vainlo
Linnavolikogu esimees

MAAVANEM TERVITAB

Head kodulinlased!
2011. aasta hakkab lõpule jõudma
ning on igati loogiline teha edasiminekuks
tagasivaateid,
analüüsida
möödunut
ning võtta aeg maha mõtisklusteks ja
üksteisega koos olemiseks. Ei ole midagi
tähtsamat kui suhted oma lähedastega,

kuid paratamatult oleme seotud meid
ümbritsevaga ja maailmas toimuvaga.
Lõppema hakkavat aastat iseloomustab
endiselt veel finantskriis ja sellest
tulenevad mõjutused. Riikide poliitilised
ja majanduslikud sidemed on niivõrd
tihedalt läbi põimunud, et iga riik on
mõjutatud
globaalsest
majandusest,
turgudest, trendidest ja tehnoloogiatest.
Varasem õitsenguperiood lõi oma
suhted, kontaktid ja tegevuspraktika,
kus igaühe individuaalne tegutsemine
kandis vilju ja tõi kasumit. Tegelikku
kogukonna ja piirkonna tugevust näitab
aga just kriisiaeg. Kriisi ohjamine, koostöö
erinevate sektorite ja ettevõtete vahel ning
lahenduste otsimine on alati tõhusam
kui protestimine, süüdlaste otsimine ja
närvilisus ning paanika, mis kultuuriti ja
riigiti võivad olla väga erinevad.
Ilmselge märk kogukonna tugevusest
on aga see, kui ka kriisiajal piirkond
areneb ning inimesed käivad aktiivselt
koos oma asja ajamas. Kunda klubi,
Kunda
noortemaja,
traditsioonidega
huvi- ja kultuurirühmad ning järjepidevalt
tegutsevad klubid on eeskujulikeks
näideteks. Peagi avatav üle Kunda
jõe kulgev seiklusrada loob kindlasti

Tormine advendiaja algus Kundas
Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum,
Kunda linnapea Allar Aron ja EELK Kunda
koguduse diakon Ahti Bachblum süütasid
Kunda linna jõulupuul sümboolselt esimese
advendiküünla.
Traditsiooniliselt linna keskväljakul
toimunud üritusel esinesid Kunda linna
huviringide lapsed sõnalise ja tantsulise

kavaga, Rakvere Karmeli kogudus jagas
aga linnakodanikele glögi ja piparkooke.
Kuigi vihmane ja tormine ilm ei lubanud
ehtsat küünlavalgust nautida, süttisid
elektrilambid linna jõulupuul viperusteta
− rahu, vaikuse, ootuse, küünlavalguse ja
päkapikkude aeg on käes.
Kaido Veski
http://www.kohalik.info/

atraktiivsust ning annab paigale oma
hingamise ja näo, olles põnevaks
objektiks nii kodulinlastele, külalistele
kui välisturistidele. Ka äsja lõpetatud
linna läbiv suuremahuline teeprojekt
moodustab piirkonna infrastruktuurist ja
arengupotentsiaalist olulise osa, sisaldades
usaldusväärsuse
ja
kindlustunde
sõnumit potentsiaalsetele investoritele ja
arendajatele.
Kõige tähtsamad on aga siinsed
inimesed, ilma kelleta ei saaks kõnelda
arengust ega järjepidevusest. Kunda
linnaraamatukogule omistatud LääneVirumaa aasta raamatukogu tiitel
on tunnustus kogu raamatukogule,
raamatukoguhoidjatele ja töötajatele,
aga ka kõikidele suurtele ja väikestele
lugejatele. Selle järjepidevuse ja pideva
edasiminemise ning arengu trendil
jääb vaid loota, et peagi avatakse ka
paljukõneldud Kunda-Kotka laevaliin.
Soovin selleks eeskätt Kunda sadamale
jõudu ja edu!
Ilusat ja rahulikku jõuluaega ning
tõhusat plaanide seadmist!
Teie maavanem,
Einar Vallbaum

Rahulikku jõuluaega ning
mõnusaid lugemisi
uueks aastaks!
Soovib
Kunda linna ajaleht
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LÜHIDALT
Kunda linnavolikogu istung toimus 14. novembril 2011. Päevakorras oli: 1.
Informatsioon MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskusest; 2. Kunda linna 2011. aasta II lisaeelarve; 3.
Kunda linna 2011. aasta eelarve 9 kuu täitmine; 4. Kunda linna 2012. aasta eelarve I lugemine;
5. Nõusoleku andmine 20 Põdruse-Kunda-Pada tee, Selja tee 14 ning Tööstuse tänava kinnistu
koormamiseks isikliku kasutusõigusega; 6. Kunda Linnavolikogu 07. detsembri 2009 otsuse
nr 47 “Linnapeale asetäitja määramine” kehtetuks tunnistamine; 7. Kunda Linnavolikogu
16. novembri 2009 otsuse nr 34 “Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni kinnitamine” muutmine;
8. Kunda Linnavolikogu 10. oktoobri 2011. a otsuse nr 07 “Linnavolikogu ajutise
liikluskorralduse komisjoni moodustamine” muutmine; 9. Kunda linna teede nimekirja
kinnitamine; 10. Informatsioon.
Kunda linnavolikogu istung toimus 12. detsembril 2011. Päevakorras oli: 1.
Informatsioon linnavalitsuse tööst; 2. Informatsioon LEADER programmist; 3. Kunda linna
2011. aasta 3. lisaeelarve; 4. 2012. aasta maamaksumäära kehtestamine; 5. Nõusolek linnavara
isikliku kasutusõigusega koormamiseks; 6. Kunda Linnavolikogu 09. jaanuari 2007 määruse nr
2 “Linnavara kasutamise kord” muutmine; 7. Võidu tänavale kavandatava kaugküttekatlamaja
detailplaneeringu algatamine; 8. Kasemäe põiktänavalt Selja teele sisse-väljasõidu taastamine.
Istungile järgnes pidulik koosviibimine Kunda linna klubis.
Linnavalitsuse istungid toimusid 10., 24. novembril ning 2. detsembril 2011. Kunda
linnavolikogu ja -valitsuse istungite protokollid ja materjalid on väljas Kunda linna kodulehel:
http://www.kunda.ee.
Fortum Termest teatab. Maagaasi hinna tõusust tingituna on Kunda linnas kinnitatud
soojuse uus piirhind (Konkurentsiameti kooskõlastus nr 7.1-3/11-077 21.10.2011). Alates
1. detsembrist 2011 on soojuse uus hind 74,73 €/MWh. Hinnale lisandub käibemaks. Info
hindade ja nende muudatuste kohta on kättesaadav kodulehel www.fortumtermest.ee või
klienditeeninduse numbril 6678646. Vt ka lk 14.
Fortum Termest AS müüb detsembris soojust piirhinnast odavamalt. Seoses
erakorraliselt tekkinud võimalusega hankida maagaasi 2011. aasta lõpukuudel madalama
hinnaga prognoosib Fortum Termest AS detsembri kuu soojuse müügihinna langust
võrreldes kehtestatud piirhinnaga. Tänase info põhjal loodab ettevõte detsembris soojust
müüa 5–7% piirhinnast madalama hinnaga. Allikas: Fortum Termest AS (Andrus Laumets,
müügivaldkonna juht)
Alates 1. novembrist saab Kundast bussiga otse Tallinna ja Ida-Virumaale. Kunda
inimestel ei ole 2007. aastast olnud otseühendust ei Tallinna ega Ida-Virumaaga. AS SEBE tuli
vastu sõitasoovijate ja Kunda linnavalitsuse taotlustele bussiühenduse taasloomiseks. Alates
01.novembrist 2011 läbib kaugbussiliin nr 714 Tallinn–Narva-Jõesuu Kundat ning lisanduvad
peatused Põdruse, Essu, Kunda, Malla tee, Kutsala, Kraavi ja Viru-Nigula. Iga päev väljub
buss kell 8.25 Kundast ja jõuab Tallinna kell 9.50. Tallinnast väljub buss kell 16.00 ja läbib
Kunda kell 17.25. Teate edastas Toivo Leht, AS SEBE kommertsliinide direktor.
Alates 01. detsembrist 2011 asub Kunda postkontor aadressil Kasemäe 12 (Grossi
toidupoe hoones). Lahtiolekuajad: E 9.00-15.00; T-R 9.00-18.00; L 9.00-13.00; P suletud.
12. detsembril 2011 toimus Kunda linnavolikogu pidulik istung, millega tähistati 20.
aastat Kunda linna omavalitsusliku staatuse taastamisest. Täpselt kakskümmend aastat tagasi
– 12. detsembril 1991 – anti linnale üle tunnistus omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta.
Pidulikule istungile olid kutsutud kahekümne aasta jooksul volikogusse ja linnavalitsusse
kuulunud isikud – endised ja praegused poliitikud –, samuti allasutuste juhid, koostööpartnerid
ja linna aukodanikud. Külla oodati ka häid sõpru naabervaldadest. Kavas olid linnajuhtide
tervitused, ajalooline ülevaade ning meelelahutusprogramm, kus esineb ka Kunda linna
poliitbänd, millega debüteeriti möödunud suvel Kunda linna mere- ja perepäeval. Bändi
koosseisu kuulusid Kunda linnavolikogu ja -valitsuse liikmed, komisjonide esindajad. Pidulik
istung toimus Kunda linna klubis.
Kodanikupäeval tunnustati tublisid inimesi. Kodanikupäeval, 26. novembril toimus
Palmse mõisas kodanikupäevale pühendatud maavanema pidulik vastuvõtt. Ürituse raames
tunnustati maakonna silmapaistvaid ja aktiivseid inimesi, kes on andnud märkimisväärse
panuse ühiskonnaelu edendamisele ja kodanikuteadvuse tõstmisele. Samuti andis maavanem
Einar Vallbaum esmakordselt pidulikult üle “Tubli töötaja” rinnamärgid. Teiste hulgas
tunnustati aumärgiga Arvo Vainlod AS Kunda Nordic Tsemendist, Kalle Vergit AS
Lajosest, Ants Hõbemägi AS Aerocist. “Tubli töötaja” aumärgiga tunnustatakse inimesi,
kes on töötanud konkreetses ettevõttes või asutuses vähemalt 10 aastat, kelle panus antud
organisatsiooni arengusse on olnud märkimisväärne ja kes on olnud ühiskondlikult aktiivne.
Rinnamärgi kandidaate said maavalitsusele esitada nii ettevõtted, kohalikud omavalitsused,
mittetulundusühingud kui teised organisatsioonid. Esildistes iseloomustati kandidaate
eelkõige tööle pühendunud inimestena, kes teevad rohkem kui neilt oodatakse nii töökohas
kui väljapool, panustades ka oma piirkonna arengusse ja kohaliku elu elavdamisse. Allikas:
Lääne-Viru Maavalitsus

Teated JUMALATEENISTUSTEST Kunda kirikus:
JÕULUÕHTU 24. detsembril 2011 kell 16.00
Esimene JÕULUPÜHA 25. detsembril 2011 kell 16.00
Vana-aasta õhtu 31. detsembril 2011 kell 16.00
Kolmekuningapäev 8. jaanuaril 2011 kell 14.00
Meeldiva kohtumiseni!

Noortekaöö Kunda noortemajas

Nordecon lõpetas Kunda linna tuiksooneks
kujunenud teelõigu remondi
30. novembril andis Nordecon
AS tellijale üle Kunda linna läbiva
rekonstrueeritud
teelõigu.
Suure
liikluskoormusega ning mitme olulise
ettevõtte jaoks tähtsa maantee lõigu
remondi maksumuseks kujunes 1,68
miljonit eurot.
“Tegemist oli viimaste aastate suurima
teedeehituse objektiga Kunda linnas.
Samas pole remonditud teelõik oluline
ainult Kunda linnaelanikele, vaid tegemist
on tähtsa teelõiguga nii maakonnale
kui Eesti majandusele tervikuna – teed
kasutavad mitmed suured piirkonnas
asuvad ettevõtted ning siit liigub läbi
transiitliiklus,” lausus Nordecon ASi
teedeehituse direktor Jaanus Taro.
“Ehitustööd mõjutas oluliselt raskeliikluse
suur osakaal, kuna töid tuli teha liiklusele

avatud
remondiobjektil.
Tulemuslik
koostöö kõigi osapoolte vahel aitas jõuda
heade lahendusteni ning tööd lõpetati
tähtaegselt.”
Jaanus Taro sõnul rajati Kunda linna
läbiva ühe kilomeetri pikkuse teelõigu
ehituse käigus uued tee aluskihid ja
paigaldati kaks kihti asfaltbetooni.
Uue sõiduteega rajati 2 ringristmikku
ning kogu objekti ulatuses valgustatud
kergliiklustee, mis suurendab jalakäijate
ja ratturite liiklusturvalisust aastaringselt.
Tööde käigus ehitati samuti välja sadevete
ärajuhtimiseks
kanalisatsioonitorustik
ud. Ehitustöid tehti sel aastal aprillist
novembrini. Põhilised asfalteerimistööd
olid lõpetatud septembri lõpuks. Oktoobris
teostati
liikluskorraldusvahendite

paigaldamist ja haljastustöid.
Antud teelõigul on aasta-aastalt
suurenenud seoses Kunda sadama ja
ettevõtluse arenemisega liikluskoormus
ning ka raskeveokite osakaal. Teed
kasutavad mitmed linna suured ettevõtted
- Kunda Nordic Tsement, Estonian Cell,
Lajos, Kunrex jt, tegemist on ka Kunda
sadama juurdepääsuteega.
Nordecon AS (www.nordecon.com)
on 1989. aastal asutatud Eesti juhtivaid
ehitusettevõtteid. Alates 2006. aasta
maist on Nordecon noteeritud NASDAQ
OMX Tallinna börsil. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte.
Kontserni konsolideeritud auditeerimata
käive oli 2010. majandusaastal ligi 100
miljonit eurot.
Allikas: Nordecon AS

18. novembril toimus Kunda noortemajas juba teine Kunda ja Haljala noorte ühine teemaöö.
Seekordse ühistegevuse teemaks oli “Arvutid – sõbrad või vaenlased?” Projekti toetasid LääneViru maavalitsus ja Kunda linn. Kindlasti jätkub ka edaspidi Kunda ja Haljala noortekeskuste
vahel meeldiv koostöö. Kirjutas ja foto tegi Helen Jagant, Kunda noortejuht
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Lääne-Virumaa aasta raamatukogu 2011 – Kunda linnaraamatukogu
“Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2011” meeskond
– Kunda linnaraamatukogu

Aasta raamatukogu 2011 tiitel tuli Kundasse.
Kunda linnaraamatukogu pälvis Lääne-Virumaa aasta
raamatukogu 2011 tiitli. Kunda linnaraamatukogu puhul
tõsteti esile seda, et raamatukogu on silma paistnud
arvukate jätkusuutlike projektidega: pärlimänguga
ehk laste suvise lugemisvõistlusega, projektiga “Kooli

Kunda linnaraamatukogu meeskond on mõjutanud
kohalikku elu kvaliteetse raamatukoguteeninduse
ja
kultuurielu
mitmekesistamise
kaudu.
Meeskonna moodustavad: juhataja Leili Eiskop,
raamatukoguhoidjad Imbi Kasemets, Livia Aaloe,
Evelin Ossipova (töölt lahkunud) ning infotöötaja Evely
Press. Meeskonna tugevuseks on koostöö, mis ühendab
eri põlvkondade töötajate kogemused ja oskused. Kunda
linnaraamatukogu koostöö eesmärgiks on erinevuste
abil jõuda uudsemate lahendusteni raamatukogu töös
ja tegemistes, suurendada originaalsust ja efektiivsust.
Kõikidest Kunda linnaraamatukogu meeskonna headest
ideedest on kasvanud välja jätkusuutlikud projektid.
Lühike ülevaade 2011. aastal meeskonnatöö
käigus loodud projektidest ja läbi viidud tegevustest
järgnevalt.

materjal lapsevanemale.
Traditsiooniks on saanud ka jututuba, mis on
mõeldud lasteaialastele ja algklasside õpilastele.
Lastele loetakse ja jutustatakse huvitavaid lugusid ning
seejärel on võimalus meisterdada.
Kunda linnaraamatukogu ja Kunda ühisgümnaasiumi
koostööprojekt “Klassidevaheline lugemisvõistlus”.
Projekti eesmärgiks on arendada ühtekuuluvustunnet
ja lugemisharjumust, innustada lapsi raamatuid lugedes
võistlema oma klassi eest. Enim raamatuid lugenud
klass kutsutakse pidulikule lõpuüritusele, kus nad
kohtuvad lastekirjanikuga.
Tegevused täiskasvanutega. Täiskasvanutele
korraldatavate
raamatukoguürituste
eesmärgiks
on avardada lugejate silmaringi kirjanike ning
teiste ühiskonnategelastega toimuvate kohtumiste

Lastetöö projektid. Pärlimäng ehk laste
suvine lugemisvõistlus on üritus, mida Kunda
linnaraamatukogus on korraldatud juba 3 aastat.
Mängu eesmärgiks on õhutada lapsi raamatukogu
külastama, raamatuid laenutama ja lugema. Iga
raamatu eest, mis suvekuude jooksul läbi loetud,
premeeritakse last pärliga. Kogutud pärlitest saab
sügise alguses meisterdada raamatukoguhoidja
juhendamisel ehteid. Pärlimäng leidis äramärkimist
Lugemisaasta 2010 kokkuvõttes, kui omanäoline ja
eristuv laste lugemisüritus vabariigis. Pärlimängu
ehetevalmistamise projekt on saanud toetust Eesti
Kultuurkapitalilt.
Kunda linnaraamatukogu ja Kunda Kellukese
lasteaia koostööprojekt “Kooli minevad lapsed
raamatukogu lugejaks!” Projekti käigus külastab
raamatukoguhoidja raamatukohvriga lasteaialapsi
ning loeb ette kohvris peituvaid põnevaid raamatuid.
Seejärel teevad lasteaiarühmad vastukülaskäike
raamatukogusse, et tutvuda ja kohaneda raamatukogu
kui keskkonnaga ning seal pakutavaga. Lasteaia
pidulikul lõpetamisüritusel saavad kõik lapsed flaieri,
mis on ühtlasi kutseks raamatukogusse ning infot andev

kaudu. 2010. aastal tegi ülevaatliku ja hariva
ettekande Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum
maakonna majandusest, tööstusest, haridusest,
sotsiaalhoolekandest ja eelseisvatest plaanidest.
Eakatele suunatud tegevused toimuvad Kunda
tervise- ja hooldekeskuses, kus raamatukogul on
laenutuspunkt ning kord kuus tutvustatakse ja loetakse
ette raamatuid neile, kelle liikumisvõime piiratud.
Kunda linnaraamatukogu toetab elukestva õppimise
ideed ning igal aastal viiakse Täiskasvanud õppija
nädala raames läbi mõni täiskasvanuõpet toetav
üritus. 2010. aastal tutvustati Kunda Kellukese
lasteaia õpetajatele ilmunud pedagoogilist ja väikelaste
kirjandust. Samuti pakume oma lugejatele võimalust
osaleda lugeja.ee kasutajakoolitustel, arendada
infootsingu ja arvutikasutamise oskust.
Traditsiooniliselt pakutakse huvitavat programmi
Kunda elanikele ka raamatukogupäevade raames.
Sellel aastal proovis raamatukogutööd Ebe Pilt ja
kohtuti ajakirjanik/kirjanik Rein Sikuga. Toimusid
koolivaheajaüritused lastele.
Leili Eiskop
Kunda linnaraamatukogu juhataja

minevad lapsed raamatukogu lugejaks!” koostöös Kunda
Kellukese lasteaiaga, klassidevahelise lugemisvõistlusega
koostöös Kunda ühisgümnaasiumiga, täiskasvanuõppega
soetud ürituste ja koostööga Kunda tervise- ja
hooldekeskusega, kus tutvustatakse ja loetakse kord kuus
ette raamatuid neile, kelle liikumisvõime on piiratud.

Ülemisel fotol ulatab maavanem Einar Vallbaum tänukirja raamatukogujuhatajale Leili Eiskopile.
Ülejäänud fotod raamatukogutöötajate argipäevast (raamatukogu fotokogust)

MEIE KODU

detsember 2011

Ei piisa vaid teadmistest −
teadmisi tuleb ka rakendada;
Ei piisa vaid tahtmistest −
tuleb ka vastavalt tegutseda.
/J-W.Goethe/

Raamatukogu pühadeaegsed
lahtiolekuajad:

TÄNUKIRI
Lääne-Virumaa aasta raamatukogu 2011
Kunda Linnaraamatukogu
Tänu särava, originaalse raamatukogusid ja
raamatukoguhoidjaid, kultuuri ning lugemist
väärtustava tegevuse eest!
Einar Vallbaum
Maavanem
28. oktoober 2011

23. detsembril oleme avatud 10.00–15.00
24.–26. detsember SULETUD
30.detsember–1. jaanuar SULETUD

Uue aasta alguses koolivaheaja sündmused:
Esmaspäev, 2. jaanuar kirjandusviktoriin
Teisipäev, 3. jaanuar meisterdamine
Kolmapäev, 4. jaanuar infootsing ja internetialased
õpetlikud multifilmid
Neljapäev, 5. jaanuar lauamängude mängimine
Reede, 6. jaanuar uute raamatute tutvustamine,
nädala kokkuvõtete tegemine, autasustamine.

Esteetilistel põhjustel
loomingulise vabaduse nimel

Ansambel Fantaasia Kehala laval (vasakult: Mattias – bass; Rainis – trummid; Heiko – laul, kitarr; Uku
– soolokitarr; Väino Randver – süntesaator (ansambli juhendaja, mänedžer). Foto ansambli kogust.
Kehala klubis toimus 10. novembril 2011
XIX-ndat korda muusikute ja bändide pidu, kuhu
traditsiooniliselt kogunes pillimehi üle Eesti. S.o
muusikapidu, kuhu on teretulnud nii tegevmuusikud
kui ka endised pillimehed, samuti kõik muusikasõbrad.
Noortele pillimeestele tähendab see head võimalust
end tutvustada.
Peost võttis taas osa ka Kunda muusikakooli
noortebänd Fantaasia. Seekord esitati 5 lugu (Guns
N’ Roses’, Eaglesi, Bon Jovi, Bad Company’i
repertuaarist), sh Moskva heviroki suurkuju Valeri
Kipelovi pala. Esmakordselt esitas Fantaasia Kipelovi
komponeeritud loo “Olen vaba” (“Ya svoboden”

hiljemgi on raske taolist lugupidamatust ignoreerida,
mõttelist auvõlga noorte kunstnike ja neile eeskujuks
olnud oma ala tippude ees unustada.
Valeri Kipelov on oma žanri vaieldamatu parim.
Teda kuulates tahaksin uskuda, et ta on üks neist,
kes valdab midagi, mis võiks ka maailma päästa.
Kõlab klišeena, aga tähendab valikuvõimalust, kuidas
reaalsust tõlgendada – majanduslikult, poliitiliselt või
hoopis esteetiliselt. S.o tegelikkuse tunnetamise viis
– alati väga isiklik ning seetõttu ääretult huvitav.
Ars gratia artis … Sarnaselt 19. sajandi
boheemlaste kreedole, mille põhjal on kunst
väärtuslik just kunstina, ei vaja kunstiline tegevus

– lugu, mida peetakse õigustatult rokkšedöövriks)
augustis Kunda rannas muinastulede ööl Drama’ivõi
tantsulavastuses “Jõud” – valguse-, vee- ja
muusikaetenduses.
Kehalas võeti venekeelne rokilugu suure huvi ja
poolehoiuga vastu. Peamiselt muusikutest koosneva
publiku professionaalses hinnangus ei ole ilmselt
mingit alust kahelda, nii võib julgesti väita – Fantaasia
esines suurepäraselt ning nende esitatud Kipelovi
lugu peeti õhtu maiuspalaks. Usun, et see arvamus on
midagi nii olulist, mis suudab noorte muusikute jaoks
tühistada ehk ka muinastulede ööl etendust lõhestanud
inetu ja alatu, destruktiivse ja solvava röögatuse.
See oli küll röökija fopaa, mis aga oma jõhkruses ja
mõistmatuses suutis kahjustada nii noori näitlejaid
kui ka muusikuid ning nende juhendajaid, publiku
kunstilisest naudingust rääkimata. See karjatus
puudutas ja häiris nii sügavalt, et mitu-mitu kuud

ka 21. sajandil poliitilist õigustust, astudes sedasi
vastu ka konventsionaalsele silmakirjalikkusele ning
igasugustele äärmuslikele ühiskondlikele nähtustele
(sh marurahvuslusele), eetilist vastutust seejuures
kaotamata. Kunst on ammu vabastatud riigi või
ametliku religiooni teenija rollist. Kunstnik ja kunst,
muusik ja muusika – looja ning tema looming on
autonoomsed.
Meid ei ähvarda ükski võõrkeel või teine
kõrgkultuur, vaid meie enese sees olev viha ja
rumalus. Kehala pidu tähendas revanši, hüvitust selle
viha ja rumaluse eest. Armastust eesti keele, kultuuri
ja kunsti ilu ning omapära, armastust Eesti riigi ja
rahva vastu peaks olema võimalik hoida ja kaitsta
teiste keelte ja rahvaste erilisust ja ilu madaldamata.
Mulle meeldiks mõelda, et see on võimalik.

Veebifotol Valeri Kipelov

Ebe Pilt

LUGEDA ON MÕNUS
Kunda linnaraamatukogu soovitab
Valik 2011. aasta uudiskirjandusest. 1905. aasta
revolutsioon ja selle ohvrid Eestis (Mihkel Aitsam).
Eesti ajaloo kulg on teinud keeruliseks 1905. aasta
sündmuste erapooletu käsitlemise. Koduloolase ja
(aja)kirjaniku Mihkel Aitsama põhjalik uurimus on
kokku seatud ajaleheartiklite, arhiividokumentide ja
pealtnägijate tunnistuste põhjal. Ehkki koostatud juba
rohkem kui 50 aastat tagasi ja peaaegu 50 aasta jooksul,
on see 1905. aasta revolutsiooni entsüklopeediana heaks
abimaterjaliks tolleaegsetest sündmustest tõsisemalt
huvitujale. Tegemist on esimese ideoloogiavaba
erapooletu põhjaliku käsitlusega 1905. aasta sündmustest.
Autori tekstile on lisatud toimetaja kommentaarid ja 133
pilti.
Ahnitsejad (Enn Kippel). Enn Kippeli esikromaan,
mille peategelaseks on vana kojamees Jakob Vaal,
hilisem majaomanik ja kaupmehenatuke, viib lugeja
Tartu agulimiljöösse, pakkudes rohkesti mõtlemisainet
inimloomuse keerulisest siseilmast. Teema on haruldane
eesti kirjanduses, n-ö vaeste inimeste uskumatult ablas
saagi- ja rahaahnus, kõrvalteemana osutatakse vapside
liikumise arengumotiividele. Ent nähtused, mis esinesid
1930ndate aastate algupoolel, eksisteerivad üldinimlikus
mitmekülgsuses ja ebamugavuses ka tänapäeva Eestis,
meenutades lugejale, et kasusaamise mõttes pole siin
halli taeva all midagi uut.
Ainus armastus. Valik esseid (Tõnu Õnnepalu).
Raamat koondab valiku kirjandusele pühendatud
esseedest, mis on kirjutatud aastatel 1992–2011.
Kahekümne kolmest esseest (millest kaks on varem
ilmumata) koosnev kogumik moodustab omamoodi
väikese kirjandus- ja mõtteloo, pajatades korraga nii ühe
inimese kirjandus- ja elunägemise arengust kahekümne
aasta jooksul kui ka kogu (eesti) kirjanduses ja
ühiskonnaski toimunud muutustest. Teiste seas sisaldab
kogumik pikemaid käsitlusi Betti Alveri, Aleksander
Suumani, Viivi Luige, Peeter Sauteri, nagu ka Francois
Mauriaci, Michel Houellebecqi ja Jonathan Littelli
loomingust.
Keevitaja (Katja Kettu). Teose raamiks on reisilaev
Estonia uppumine 1994. a septembris. Autor ei keskendu
aga traagiliste sündmuste kirjeldamisele, vaid kerib lahti
loo, kus Estonia ja tema saatus põimuvad üllatavalt
paljude inimeste argieluga mitmel pool Soomes. Mirka
elab koos invaliidist emaga Lapimaal ning kui tema
kaksikvend sügisel kadunuks jääb, kardab naine, et
vendki oli laeva pardal. Niila ja Kaisu jagavad küll
eluaset, aga on teineteisest võõrdunud. Kaisu õe mees
ja poeg on samuti õnnetuse ohvrite hulgas, Niila
omakorda osales kunagi Estonia kurikuulsa vööriluugi
keevitamisel. Sündmused lükkab ühelt poolt käima töölt
koondatud Niila otsus minna tagasi kodukanti kaugel
põhjas, kuhu jäi kunagi maha lapseootel naine, ning
teiselt poolt Mirka tahe leida üles isa, keda ta kunagi
näinud pole. Esimest kihutab tagant süütunne, teist soov
seada jalule õiglus.
Kindel linn (Tiit Aleksejev). Issanda aasta 1098.
Ristisõdijatel on õnnestunud vallutada Antiookia,
kunagise Rooma Süüria pealinn, mis jääb suuruselt
alla ainult Konstantinoopolile. Samas tuleb neil endil
piiramiseks valmistuda: moslemite abivägi on iga
hetk kohale jõudmas. Romaani peategelasel, noorel
Provence´i rüütlil tuleb võidelda oma elu eest, sest lisaks
uskmatutele ähvardab teda basileus Alexios Komnenose
kättemaks. Tal on toetuda ainult oma kaaslastele ning
Sitsiilia normannide juhile krahv Bohemondile, kes on
liitlasena enam kui kahtlane.
Tiit Aleksejev (snd 1968) on hariduselt ajaloolane.
“Kindel linn” on teine osa Esimese ristisõja ainelisest
triloogiast. Selle avaraamatut “Palveränd” tunnustati
Euroopa Liidu kirjandusauhinnaga.
Kingitud maitsed (Evelin Ilves). Evelin Ilves
“Oleme Kadrioru-aastate jooksul palju eestimaised
maitseid riigipeadele ja teistele kallitele külalistele
kaasa pannud. Eks räägi ju kohalik toit tegelikult kõige
lihtsamalt, kiiremini ja mõnusamalt sinu maa ilmastikust
ja väärtustest, sinu maitsetest ja meeleoludest. Maitse
on nagu muusika, see on tõeline kunst, mille pakutud
elamus jääb igaveseks alles. Just sellepärast on mul,
kallis lugeja, iseäranis hea meel sinuga jagada mulle ja
meie perele kingitud maitseid. See on väike kulinaarne
reis koos meie ja me sõpradega, saatjaks head elamused,
mida pakub armastusega tehtud toit. Võid kindel olla,
et kõiki neid toite saab sinu kodus valmistada. Nad on
enamasti imelihtsad, aga ka keerukamad olen ma õige
mitu korda ise läbi proovinud. Nii mõnigi retsept on
pisut täiendatud või veidi muudetud, sest toorained on
igal pool natuke omamoodi. Kus vaja, olen pakkunud
aseaine.” Raamat on eesti ja inglise keeles.
Koerte Kasvandik (Olaf Rebane). Raamat on
ajaloolise taustaga ja räägib kahe poisi, Jaagu ja Juhani,
uskumatust lapsepõlvest 18. sajandil Lõuna-Viljandimaal.
Poiste elu keerdkäikude taustaks on tolleaegse Õisu
mõisa elu-olu ja sakste suhted maarahvaga. Raamatu
aluseks on Juhan Kulli, kes oli hiljem Õisu valla esimene
koolmeister, enda päevikud.
Minu Tšiili. Vahetusõpilase rõõmud ja
rumalused (Liisi Lõo). Ma olin 16, kui läksin aastaks
vahetusõpilaseks. 16aastaselt on inimene enda arvates
kõige targem. Pole veel kujunenud ma-peaksinmõtteviis, täiesti alles on ma-tahan-suhtumine. Eestis
tundus, et keegi ei saa minust aru. Kuid alles Tšiilis,
võõras keele- ja kultuuriruumis, sain tõeliselt teada,
mida tähendab, kui keegi ei saa aru ühestki sinu sõnast
ega mõista ka sinu käitumist. Sain endale uue pere
rahulikus Tšiili linnakeses, kus kõik mitte ainult ei tea
kõiki, vaid on omavahel ka suguluses. Oma pere kaudu
ma muutusin. Muutusin nendele sarnasemaks, õppisin
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tundma nende väärtusi, tegin need enda omaks. Õppisin,
et kõik võib olla teistmoodi ja et see ei ole halb.
Lõhkine (Hinge Kaljund). Romaani tegevus leiab
aset ühes väikeses Eesti linnas möödunud sajandi teisel
poolel. Elus kõrvetada saanud lihtsa töömehe Raini ja
matemaatikaõpetaja Kaileeni vahel hakkab tärkama
armastuse õrn taimeke. Edasine aga enam nii roosiliselt
ei lähe: elutee, õigemini küll mõlema kangekaelsus
ja trotslikkus, viib nad jälle lahku, andes neile siiski
mitmeid kordi uusi võimalusi, kuni lõpuks... Esimesel
pilgu kergestiloetava naisteka alt koorub välja sügav ja
mõtlemapanev lugu inimese saatusest...
Ülle Toming. Süda paberil (Ülle Toming). See ei ole
järjekordne elulooraamat, kuigi räägib elust. Kunagine
varieteetantsija ja pragune tantsupedagoog Ülle Toming
on pannud oma südame koos mälestustega paberile,
tuues lugejani pilte inimestest, kelle kadumisel on
autor nad kaasa võtnud mälestustesse ja unenägudesse:
abikaasa Jüri Krjukov, tantsupartner Mait Agu, esimene
abikaasa Toomas Mänd… Inimestest, kes on mõjutanud
ta elukäiku: õpetaja Liia Leetmaa, baleriin Juta Lehiste,
varieteelaulja Maie Tõnso, laulja Uno Loop jpt.
Ise tõdeb raamatu autor nii: Ei oska arvata, kas see,
mis minule oluline, võiks ka teile huvi pakkuda. Püüan
end ning teisi asjaosalisi lugejate ees mitte “alasti võtta”
– olen selle jaoks liiga vana ja tark. Jätan kahtlused
sinnapaika ja lihtsalt kirjutan.”
Suhtlemise kuldreeglid (Toivo Niiberg). Üks
isa kinkis pojale, kes läks teise linna õppima, väikese
kaustiku, mis oli täis häid nõuandeid. Lühidalt kõlasid
need nii: •Ütle iga päev vähemalt kolmele inimesele
viisakussõnu. •Vaata kas või kord aastas päikesetõusu.
•Ütle alati “tänan” või “palun”. •Kohtle kõiki inimesi
nii, nagu sa tahaksid, et sind koheldaks. •Ole kaks korda
aastas doonor. •Otsi uusi tuttavaid ja sõpru, aga ära unusta
vanu. •Hoia saladusi. •Tunnista oma vigu. •Ole enda üle
uhke. Kui sa polegi, mängi, et oled. Vahet ei märka
keegi. •Ära peta kunagi kedagi. •Varu igaks tegevuseks
aega. •Õpi kuulama. •Ära võta inimeselt iial lootust. See
võib olla kõik, mis tal jäänud on. •Ära kogu endale asju,
vaid tarkust ja viisakust. •Ära otsusta midagi, kui oled
vihane. •Hoia rühti. Kui sisened ruumi, tee seda julgelt ja
kõhkluseta. •Ära räägi liftis äriasju. Iial ei või teada, kes
pealt kuulab. •Ära maksa töö eest enne, kui see on tehtud.
•Pea meeles, et vahel on vaja kaotada lahing, kui tahad
võita tervet sõda. •Kui saad raske ülesande, asu seda
täitma teadmisega, et tuled kindlasti toime. •Ära killusta
end. •Õpi vastama viisakalt ja kiiresti. •Ära kujutle, et elu
on õiglane. •Kui tahad, et su asjad hästi vastu peaksid,
osta kalleimaid, mida rahakott lubab. •Kui haigestud,
konsulteeri kolme arstiga. •Tee asjad ära siis, kui need
teha tuleb. •Tee endale selgeks, mis su elus tähtsaim on.
•Ära karda öelda “Ei tea”. •Ära karda vabandust paluda.
•Helista emale.
Tunnustatud psühholoog Toivo Niiberg käsitleb
selles raamatus peamisi suhtlusreegleid ning annab
nutikaid nõuandeid, kuidas hoiduda konfliktidest,
mõelda positiivsemalt ning õppida aega hindama ja
kasutama.
Suur spordi mälumäng (Lembitu Kuuse). Loodan,
et see raamat ja need tuhat küsimust spordist pakuvad
mõnusat ajaviidet nii asjatundjatele kui spordist ehk
veidi kaugemal olijaile, nii lastele kui nende emadeleisadele ning miks mitte vanaemadele-vanaisadelegi.
Nende tuhande küsimusega pidasin aga väga oluliseks
ka teadasaamist – vastuses on reeglina püütud anda ka
taustainfot ning üht-teist olulist lahti seletada.
Kõige toredam oleks hoopis, kui seegi küsimuste
raamat huvi spordi vastu süvendaks. Mõtelda on mõnus
– nagu sportigi teha!
Teekond muusa juurde (Endel Taniloo). Skulptor
Endel Taniloo elulooraamat “Teekond muusa juurde”
annab nauditavas keeles ülevaate iginoore ja elurõõmsa
kunstniku põnevast elukäigust.“Monumentalist jumala
armust”, lugematute kunstiajalukku läinud tööde
autor, õppejõud, tulihingeline kunstielu korraldaja
ja kultuurielu edendaja on alati olnud uudishimulik
elujälgija – talletatut jagab ta nüüd lugejatega.
Raamat on illustreeritud rohke pildimaterjaliga
ning sisaldab Endel Taniloo tööde ja näituste täieliku
nimestikku.
Vaevatud (Reeli Reinaus). Silver ja Stiina on
kaksikud, kelle elu pöörab pea peale, kui nende pere
kolib elama vanasse mõisasse. Lisaks sellele, et
vend ja õde peavad kohanema uue kooli ja vanemate
lahkuminekuga, hoolitsema arvutisõltlasest noorema
venna eest ja taastama omavahelised normaalsed suhted,
tuleb neil harjuda öiste luupainajatega. Üha sagedamini
mõtlevad nad, et luupainajad võivad olla seotud mõisaga,
kus nad elavad – seda enam, et ümbruskonna elanikud
räägivad mõisa kohta hirmulugusid või on hoopis
kidakeelsed …
Vene veri (Kai Aareleid). “Vene veri” on omapärane
fragmentaarium elust lähimineviku Peterburis ja samas
21. sajandi eesti naise kiri kolmveerand sajandit tagasi
elanud venelannast vaaremale. Loo minategelane satub
mitmeks aastaks maale, mis ei kuulu kaugeltki tema
lemmikute hulka, ja seisab seal ootamatult silmitsi
iseenda perekonnalooga, mille on seni eelistanud
maha vaikida. Nõtkelt ja poeetiliselt mõtiskleb autor
selle üle, mis siis tegelikult sunnib inimesi ette võtma
pikki rännakuid piisakese vere pärast, mis enamasti
jääbki leidmata. Kolme ja poole Peterburi-aasta järel
on selle loo jutustaja oma vere küsimuses ehk sama
rumal kui enne, ent tema album on täis pilte, mis teevad
ta õnnelikuks. “Vene veri” on lugu kohanemisest,
mäletamisest ja unustamisest, aga ennekõike sellest, et
veri tõmbab lõppude lõpuks ikka vere poole – kui ainult
teaks, mis või kus see veri on. Kai Aareleid (snd 1972) on
hariduselt dramaturg ning töötab tõlkija ja toimetajana.
“Vene veri” on autori esimene proosaraamat.
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Meie ugrimugri maailm – hingeseisund, elamise viis
Avalik intervjuu Rein Sikuga Kunda linna raamatukogus
26. oktoobril 2011 oli Kunda linna raamatukogus
külas Eesti Päevalehe ajakirjanik ning raamatu
“Minu ugrimugri” (2010) autor Rein Sikk. Kavas oli
autoriõhtu, mis aga nn tavaformaadi asemel toimus
avatud mõttevahetuse vormis, nii et ka publikul
oli vaba voli mõttevahetusega ühineda, küsidapärida ning arvamusi avaldada, mõtteid väljendada.
Rääkisime kirjutamisest ja lugemisest, soome-ugrist
ja ugrimugrist ning ugrimugri suurimast saladusest,
saladust ennast siiski reetmata.
Kui kaks kirjutavat ugrimugri – isikut,
kes tavaolukorras on elukutse tõttu mõistetud
rolandbartheslikku kirjutamisüksildusse – on
pandud publiku ette rääkima, siis tekib paratamatult
küsimus ehtugrimugriliku mõtteviisi kohta, mis
peab kõnelemist hõbedaks, vaikimist kullaks. Pärin
Reinult kuidas see ütlus teda kõnetab ja saan vastuse,
et vaikus võib vahel rääkida palju rohkem kui sõnad
või helid … Oma raamatus kirjutab ta, kuidas Põhjala
puhas õhk heliseb ning kuidas seal on võimalik
kogeda ka absoluutset vaikust või kuulda kuulmatut.
Esialgu on see Reinu sõnul hirmutav, kuid lõpuks
muutub jõuks ja väeks – see on hetk, mil ta taipas,
miks me, ugrimugrid, nii palju vaikime … See ei ole
ebaviisakus, nagu vahel arvatakse, vaid meie sügav
loomus – vaikuse jõu ja väe tunnetamise oskus.
Vestleme edasi … kirjutamisest, raamatu ja
ajakirjandusliku teksti kirjutamise vahest. “Minu
ugrimugri” oli autori sõnul tal peas olemas, nii et
kirjutamine tähendas olemasoleva teksti vormistamist,
kirjapanemist ... Eneses oleva raamatu avastas ta aga
Kadrina basseinis hüljest mängides – nagu ta ise oma
hommikusi ujumisi nimetab.
“On olnud hulgi nii naljakaid kui ka kurbi hetki,
rääkimata sellest, et olen pidevalt mõelnud meie
– soomeugrilaste püsimise saladuse peale. Ja võib-olla
selle ka leidnud … Sumamine sai basseinis sumatud
ja mõte valmis mõeldud, nüüd jäi üle vaid teostus
… Nii lihtne see oligi,” kirjutab Rein Petrone Printi
blogis raamatu sünniloost, samuti õudusest, mis tabas
autorit, kui ta avastas, et oleks lubatud Suure Saladuse
äärepealt raamatusse kirja panemata jätnud ... (vt
“Kuidas ugrimugride Suurim Saladus oleks peaaegu
ugrimugri raamatust välja jäänud” http://petroneprint
.wordpress.com/).

Ajakirjaniku igapäevatööga seoses meenub
akadeemik Juhan Peegli mõte ajakirjaniku ametist
kui ebadelikaatsemast ametist (mis oli ühtlasi vastus
tudengite küsimusele, miks õppejõud ise ajakirjaniku
tööd ei teinud). Rein Sikk näeb oma ajakirjanduslikus
igapäevatöös aga konkreetset missiooni, mis sunnib
isiklikud ambitsioonid (kirjutamis-, suhtlemis- ja
muud personaalsed vajadused) varju jätma ning
otseselt Eesti riigi teenimisele keskenduma. See on
arusaam, mida ta oma tudengiteltki ootab.
2010. aastal valis Eesti ajakirjanike liit parimaks
ajakirjanikuks Rein Siku. Pärin: “Kuidas selline
tunnustus Teile kui ajakirjanikule mõjus?” Rein
vastab: “Olen üsna pikalt olnud erinevatel erialastel
konkurssidel nn igavene teine,” naerab ja jätkab: “see
tunnustus lõhkus reegli ja kindlasti on see meeldiv
kinnitus, et olen oma töös õigel teel.”
Vestleme edasi, küsin: “Teie ugrimugri rännakud
on justkui palverännakud iseenesesse, kuid samas
olete sõnastanud ka üldisi ugrimugri identiteeti
puudutavaid mõtteid. Kui kaugele Te geograafiliselt
neil rännakutel käinud olete?” Vastuseks kuuleme
lugu sellest, kuidas Rein ehedaimalt suurte ja väikeste
rahvaste maailmapildi erinevusi tajus, jõudes otsaga
ka ugrimugri ilmani. See oli 2001. aastal Ameerikas
Arizona osariigi pealinna Phoenixi ligiduses Grande
Pueblos, kus parajasti toimus kõigi Arizona kandi
suuremate ja väiksemate indiaanihõimude üks kõige
tähtsamaid kokkusaamisi – indiaanlaste aastalaat.
Ugrimugrid tundsid end seal hästi, sest hetkel,
mil ununeb ameerikalik kiip-smailing, muutub
võimalikuks ehe mõistmine – kahe väikese rahva
kohtumine.
Erinevad identiteedid, maailmatajud väljenduvad
väga selgesti ka rahvusköögis ja söömistavades.
Tunnen huvi Reinu eredaima ugrimugriliku
maitseelamuse vastu. “Ma ei oska ühegi hõimurahva
kööki teistest paremaks pidada. Kõige-kõige olulisem
on kohalikku toitu maitsta – see tagab alati ka elamuse.
Kõik ugrimugrid on üldiselt ka veresööjad,” Räägib
Rein … “Tee ugrimugri inimese südamesse läheb …
otse läbi suu. Kui sa oskad austada põlisrahva söökejooke, rääkimata söömise-joomise traditsioonidest,
siis võib kindel olla, et suhted laabuvad nagu lepase

Foto on tehtud Eesti Päevalehes toimunud Eesti asi 2011 valimise tarbeks
Rauno Volmar/ Eesti Päevaleht

reega. Rääkimata maitseelamustest” … (vt “Kuidas
veresööja sai kajakanäksijatega sõbraks” lk 87).
Ma ei küsi Reinult, mis on ugrimugri suurim
saladus, et säiliks raamatu lugemise põnevus (seda
kuuldes naerab Rein ja ütleb, et kui ma ka küsiks
selle kohta, siis ta lihtsalt ei vastaks) … Räägime
hoopis kurvameelsuse ja depressiivsuse või külmade
ja mornide põhjamaalaste müüdist. Justin Petrone
kahtlustab “Minu Eestis”, et meie kurvameelsus on
seotud otseselt sellega, mida me sööme (eriti on see

tema arust seotud vaagnal alati võdiseva süldi, verest
tehtud vorstide ning ülekeedetud pelmeenidega,
mis on Petrone jaoks sügavalt šokeerivad nähtused
taldrikul). Mind huvitab ka ugrimugrilaste
enesehävituslik töökus, mis vahel justkui hävitaks
rõõmuvõime üldiselt. Reinu sõnul on see valiku
küsimus: kas keskenduda kaamosele, masendusele,
ületöötamisele ja -väsimusele või eelistada elurõõmu.
Rein valib rõõmu ...
Mõtted pani kirja Ebe Pilt

Rein Sikk (sündinud 26. juunil 1961 Tallinnas) on
eesti ajakirjanik.
Ta on õppinud Tallinna 21. koolis ja kõrghariduse
saanud Tartu ülikoolist (ajakirjanduse erialal).
Sikk on töötanud ajalehtedes Punane Täht, Rahva
Hääl, Eesti Sõnumid, Virumaa Teataja ja Eesti
Päevaleht.
Ta on teinud kaastööd kõigile Eesti telekanalitele
reporterina, saadete “Viru Regi” ja A4 saatejuhina;
tegutsenud “Vikerhommiku” saatejuhina. Ta oli

Vikerraadio “Argipäevasaate” üks saatejuhtidest.
Tunnustus: Aasta ajakirjanik 2010. Žürii tunnustas
tema annet ja tööd, vastutust, hoolivust ja lugupidamist
inimestest, kellest ja kellele ta kirjutab.
Isiklikku: Tema ema Milvi Sikk ja isa olid samuti
ajakirjanikud. Rein Sikk elab Kadrinas. Ta on abielus,
peres on poeg ja tütar. Hobi korras on Sikk Tarvanpää
rahvatantsuseltsi, Kadrina saunaklubi ja Rakvere
ooperiklubi liige. Allikas: Vikipeedia

Raamatukogu teatab
19-29. detsember raamatukogus viivisevaba
periood.
Ootame kätte ununenud raamatuid tasuta
tagastama!
Ka teised soovivad lugeda raamatuid, mis on
õigeks ajaks tagastamata.
Uus lugeja – tasuta lugejakaart ootab Sind!
Kampaania korras kutsume lapsevanemaid
üles oma
lapsi lugejaks registreerima.
19-29. detsembril registreerimine ja
lugejapilet tasuta (lugejapileti tavahind
lapsele 0,64 senti).
Pakkumine kehtib kõigile lastele.
Lasteaialaps lugejaks! Koolilaps lugejaks!
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David Copperfield

American Drama Group Europe Kundas
25. novembril 2011 oli Kunda linna klubis etendust andmas American Drama Group Europe, etendati
Charles Dickensi novelli järgi Paul Stebbingsi ja Phil Smithi poolt kohandatud etendus “David
Copperfield”. Fotode autor Anna Šabanova

MULJEID ETENDUSELT
Eks hinge värisedes sai mindud: ei ole ma ju
mingi inglise keele oskaja ja teost ennastki oli
loetud möödunud sajandil. Nõutust (miks ma üldse
pileti lunastasin) süvendas pilk saali, mis oli täis
noori, haritud inimesi, kel inglise keel suisa teiseks
emakeeleks...
Hirm ja kõhklus ununesid kohe, kui näitlejad
olid hoo sisse saanud, ja see juhtus üsna etenduse

esimestel minutitel. Nii siirast, vahetut ja lustlikku loo
jutustamist lavalt ei mäletagi.
Kindlasti andis vürtsi juurde näitlejate
musitseerimine ja suhtlemine publikuga. Vedas
muidugi, et nad mind ei kõnetanud! :)
Aitäh, Anne-Liisi, et aitasid rikastada meie
linnakese kultuurielu.
Luule Raam

Etendus oli huvitav, selle mõte oli välja toodud ning arusaadav. Näitlejad suhtlesid publikuga, mis oli ääretult
positiivne. Muusikaline osa sobis etendusse hästi.
Liisa 18

Esiti, etenduse nime kuuldes, arvasin, et tegemist
saab olema meie aja Copperfieldiga ning etendus saab
olema täis illusioone. Etendus osutus siiski klassikaks,
aga avastasin, et maagiat oli seal küllaga.
Kui vaadata etendust võõrkeeles ning kui saada aru
süžeest, tähendab see seda, et näitlejad on teinud head
tööd. Antud etenduses nõnda just juhtuski.
Anna Šabanova
Etendus oli väga huvitav, näitlejad väljendusrikkad.
Arvan, et kõik saalisviibijad mõistsid esitatud lugu
ning väljendatud emotsioone.
Eduard 17

Nii etendus kui ka näitlejad ise erinesid eesti
etendustest ning näitlejatest väga. Suurim erivus oli
emotsioonide väljatoomine, see oli väga täpne, isegi
natukene ülemängitud, aga see just etenduse eriti
huvitavaks tegigi.
Liisu 17
Etendus oli vapustav ning eriti huvitav oli
kuulda ingliskeelset mängimist. Näitlejate poolt
etendatud emotsioonid olid väljendatud, erinevalt
harjumuspärasest, tugevalt ning valjult.
Kirsti 17

See oli väga lahe etendus, mulle väga meeldis. Kui
saaksin, siis vaataksin seda etendust veelkord.
Karina 14

Etendus oli lahe, päris kõigest aru ei saanud, aga
oli ikkagi väga huvitav.
Romet

Etendus meeldis mulle väga, karakterid olid seal
ülimalt head, parim näitleja oli Robert. Diktsioon oli
puhas ja kõigest sai aru, etendus oli väga realistlik.
Sten 14

Etendus oli huvitav. Eriti meeldis näitlejate aktsent.
Näitlejatöö ning laulud olid väga head.
Liina 18

Näidend oli väga huvitav, parim oli see, et kasutati
elavat muusikat. Aja liikumine etenduse vältel oli
väga hästi tajutav. Tundus nagu vaataks päris elu
kõrvalt sest emotsioonid olid niivõrd ehedad.
Kristjan

Näidend oli väga kaasahaarav. Muljet avaldas
väga, et näitlejad ka laulsid ja pille mängisid.
Erkki 18
Etenduse muusikaline osa oli huvitav, näitlejad head
ja süžee huvitav.
Sigrid 18

VAHVA TEATRISKÄIK

Heategevusprojekti “Aitan lapsi” raames käisid
Kunda lapsed tasuta teatris.
Käesoleva aasta 18. mail käivitas SA
Heategevusfond Aitan Lapsi koostöös Norra-Eesti
Kaubanduskoja, Tschudi Shipping Company, Eesti
Pandipakendi, Tomra Baltic OÜ, Eesti Etendusasutuste
Liidu, Statoil Eesti ja DnB Nordiga ulatusliku
heategevuskampaania „Aitan lapsi“ vähekindlustatud
lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Heategevusprojekti patroon on Evelin Ilves.
Projektis osalevad lisaks suuremad jaeketid - Rimi,
Selver, ETK Maksimarket, Stockmann, Kaubamaja ja
Grossi Toidukaubad, kuhu on paigaldatud rohkem kui
140 pakendiautomaati üle Eesti.

Tänaseks
on
projektiga
liitunud
Eesti
Etendusasutuste Liidu kaudu 17 teatrit: Eesti Nukuja Noorsooteater, Eesti Draamateater, Vene Teater,
VAT Teater, Von Krahli Teater, Tallinna Linnateater,
NO99, Teine Tants/Kanuti Gildi Saal, R.A.A.A.M,
Vana Baskini Teater, Vanemuine, Emajõe Suveteater,
Eesti Teatri Festival, Rakvere Teater, Ugala, Endla ja
Kuressaare Linnateater. Teatrid teevad piletitele 50%
soodustust, mis tähendab, et igale annetatud eurole
lisavad teatrid veel ühe euro. Projekti sihtrühmale on
teatrikülastused tasuta.
Projekti
eestvedajad
Kundas
on
linna
sotsiaaltöötaja Helgi Luik ja kooli sotsiaalpedagoog
Kätlin Peets. MK

8

detsember 2011

MEIE KODU

MEIE OMA KOOLI LOOD
PÄKAPIKKUDE PÄEV

Andvendihommikul

Advendiaja alguse puhul kinkis koolidirektor igale klassile advendiküünla. MK
Armas koolipere!
Ei ole saamist, ilma andmiseta. Et saada, tuleb
ka anda. Anda aega, mõtteid, usaldust ja elu.
Ei ole saamist ilma andmiseta.
Ka jõulud on andmise aeg. Mida annad Sina?
Mida ootad Sina?
Lapsed ootavad kingitusi, vanavanemad
ootavad oma lapsi ja lapselapsi. Võib olla
mõtiskleme täna küünlavalguses, vaikses hubases

toas. Täna võib olla see hetk, mil vajad tugevust,
et anda või hoopiski kaastunnet, et andestada.
Mõelgem koos sellele, mida vajaksid lähedased,
sinu sõbrad.
Soovin Teile kõigile imelist jõuluaega!
Soovin kõigile nii saamise kui ka andmise rõõmu!

Fotol direktor Henry Kallaste, õpetaja Eve Randver ja 1. b klass (pildistas Eivor Süda)

Henry Kallaste
Koolidirektor

KOOL KIIDAB
20. novembril osalesid edukalt ETV viktoriinisarja “Loodusetark” eelvoorus Jane Pall (10. kl); Tairi
Mätlik (10. kl); Maksim Luik (võistkonna kapten, 11. kl). Kolmeliikmeline võistkond kindlustas
edasipääsu järgmisesse vooru. Juhendaja õpetaja Marika Toom. Allikas KÜG

HILISSÜGISENE HEATEGU

Õpetaja Ülle Juuse-Tumak ja 3. b klass (pildistas Eivor Süda)
Jõulueelsel ajal ...
Päkapikkudeks kehastunud algklasside õpilased ja
õpetajad andsid lumevaesele detsembrikuule erilise
olemise päkapikkude päeval, 6. detsembril.
Esimese korruse platvormile asetati tuledesäras
jõulukuuse juurde päkapikkude kollektsioon. Oodatud
olid nii omatehtud kui ka poest ostetud mehikesed.
Päkapikkude väljanäituse eesmärgiks oli pakkuda
jõulueelsel ajal pühademeeleolu ja silmarõõmu tervele

Küünlaleegis vilgub vaikus
hämarduvas toas;
soe ta sametine paitus
jõuluaja loal.
Advendiaeg toob meie mõtetesse
rahu, ühtehoidmise, hoolivuse ja
kodusoojuse.

Foto 6. b klassi erakogust
Nagu kirikud ikka, leiavad nad end sageli
olukorrast, kus tööd on meeletult palju, kuid raha
ja töötegijaid vähe. Nii juhtus ka Kunda kirikuga.
Tädid-onud jäävad üha vanemaks ega jõua enam
sügisesi puulehti kokku riisuda. Kunda koguduse
esinaise Heldi Randveriga rääkides tuli see mure
jutuks.
Mina kui 6 b klassi õpetaja tegin oma lastele
sellise ettepaneku, et teeme ühe heateo.
Lapsed olid nõus. Esimesel väljavalitud
kuupäeval sadas aga vihma ja me ei saanud
kirikule appi minna. Teine kuupäev oli aga juba
koolivaheajal. Ettevõtmine oli vabatahtlik ja minu
süda valutas väga – kas üldse keegi tuleb. Aga
kohale tuli 7 poissi-tüdrukut 6ndast ja üks neiu
5ndast klassist.
Kohtusime vaheaja esimesel päeval kell 15.00

kooli hoovis, võtsime rehad ja marssisime läbi linna
kiriku poole. Ilm oli imeilus – paistis soe päike ja
tuult polnud. Kiriku juures ootasid meid tädi Õie ja
tädi Irma. Tööd on alati raske teha, eriti füüsilist.
Riisusime lehed kokku ja tassisime ära. Töö lausa
lendas laste käes. Ja ega siis ainult tööd tehtud.
Kõige põnevam oli hullamine lehehunnikutes
– hüppamine ja peitusemäng. Pärast tööd pakkusid
tädid kommi ja sooja teed.
Soovin südamest tänada lapsi, kes oma vabast
ajast viitsisid tulid appi kirikule. Aitäh, Genno,
Daniil, Henri, Robin, Sandra, Helis, Anita ja
Kristina! Tänud ka Jumalale, kes meie ettevõtmist
soosis.
Kaie Aja
6. b klassijuhataja

kooliperele.
Päeva jooksul valiti välja silmapaistvaimad ning
ühtlasi stiilseimad päkapikkude päkapikud (punased
kuued, tutimütsid, sukad-sokid jne).
Jõulueelsel ajal pakub huvitavat tegevust ja
loomisrõõmu lähenev ülekooliline piparkoogivõistlus,
traditsiooniks saanud jõululaat ja meeleolukad
jõulupeod.
Eivor Süda

Kaunist jõuluaega!

Kunda Ühisgümnaasiumi pere

Fotol klassidele kingitud advendiküünlad
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Koolilaste omalooming
Kirjaviis muutmata

Esimesed külmad
Talv ei ole veel oma uksi avanud. Lund veel
ei ole. Ka mõned linnud on veel linnas. Puudel
on viimased puulehed veel okstel. Aga juba on
tunda, et talv on lähedal. Seda tunneb tuulest,
mis aeglaselt puhub õhtul õues. Esimesed külmad
– sellega kõik hakkab.
Kui on saabunud esimesed külmad õues, see
ju ei tähenda, et inimeste südames on samuti.

Lapsed hakkavad mõtlema juba päkapikkudest
ja jõuluvanast. Kõik ootavad jõulunänni. Mõned
ostavad juba kingitusi ja ehteid, et oma kodu
ilusaks teha.
Esimese külmaga hakkab tore aeg küttefirmale,
sest nad hakkavad teenima “suurt raha”. Ja kurb
aeg meile, kes peab selle eest maksma.
Esimesed külmad! Neid vihatakse, aga ka väga
oodatakse
Juri (9. C)
Vahendas õpetaja Mare Lina

KARJÄÄRIKOHVIKUST
Foto autor Sirje Liiskmaa

Foto autor Lea Metsis
Foto autor Sirje Liiskmaa
Kooli 116. aastapäeva eel korraldas 11. klass
traditsioonilise leivaküpsetamise. Õpetaja Maarika
Veski juhendamisel pandi kolmapäeva pärastlõunal
juuretis hapnema ja neljapäeval esimese tunni ajal
sõtkuti tainas vormidesse. Lisanditeks leiva sisse
lupsasid nii iiriskommid kui suitsuliha, muudest
hõrgutitest rääkimata. Valmis 14 toredat leivapätsi.
Küpsetasid õpilased 5.-12. klassini.
Sel aastal ei olnud põhjust piirduda ainult leivaga,
kuna väärtuslik tooraine kõrvitsa näol oli sügisel salve
korjatud. Nimelt pistis 11. klass kevadel oma suure
sõbra Jaan Kitse juhendamisel sada kõrvitsaseemet
mulda. Loomulikult unustasime suvel taimekesi
kaemas käia ja seda suurem oli üllatus, kui sügisel
seisime silmitsi umbes kolmesaja parajalt suure
maakera mudelit meenutava palliga.
Õnneks oli meil saagi salve korjamisel abilisi

ja nii jõudsidki sadakond eriilmelist kõrvitsapalli
kooli õppekööki. Suurema jao kinkisime soovijatele,
ülejäänud rändasid 24. novembril kondiiter Katrin
Ojangi, kes on juhtumisi meie klassi Kirsti ema,
juhendamisel meie kooli õppeköögis nii potti kui
pannile. Kirsti ema aitas meil ka kõrvitsad põllult
koju tuua! Kõrvitsatoite valmistasid nii suured kui
väikesed ja need said tõesti oivalised. Retseptid on
kooli kodulehel.
Pärastlõunal katsime aulas kooli sünnipäeva puhuks
köögis valminud hõrgutistest degusteerimislaua. Kõik
olid oodatud!
Suur tänu, lapsevanemad Katrin Ojang ja Maiu
Küngas!
Luule Raam
11. klassi nimel klassijuhataja

Ettevalmistused enne pidu. Foto autor Eivor Süda

20. oktoobril 2011 korraldasime Kunda
ühisgümnaasiumis esmakordselt karjäärikohviku,
mille eesmärgiks oli anda noortele mõtlemisainet,
mida edasi teha peale põhikooli lõppu.
Üritus oli mõeldud 9. klassidele, kaasatud olid ka
Uhtna ja Vasta põhikooli lõpuklassi õpilased. Kokku
osales 39 õpilast. Karjäärikohvik oli suunatud noortelt
noortele ja selle käigus said noored ise aktiivselt
kaasa lüües, mõeldes ja teiste mõtteid-arvamusi
kuulates analüüsida erinevate võimaluste plusse ja
miinuseid.
Teemasid, mida käsitleti, oli neli: Kas minna …
* … edasi õppima gümnaasiumisse
* … kutsekooli.
* … suunduda otse tööturule
* … või jääda hoopis koju puhkama.
Laudkondi, mille taga teemasid arutati, oli neli ja
neid vestlusi juhtisid 11. ja 12. klassi õpilased.
Tegevused olid jaotatud kahte ossa: ajurünnakuks,
kus noored kogusid ideid antud teemadel, ning
arutluseks, kus noortel oli võimalik saada tagasisidet
nende endi pakutud mõtetele. Samuti oli eelnevalt
tehtud kokkuvõte teemade headest ja halbadest
külgedest, mida grupijuhid ka õpilastele tutvustasid.
Kas minna gümnaasiumi? Plussideks olid noorte
meelest edasine kõrgharidusvõimalus, lootus saada
head tööd ja paremat palka, uued teadmised ja rohkem
võimalusi. Miinusteks aga koolis raha eest söömine,
suur õpikoormus ning pikad koolipäevad.
NB! Kunda Ühisgümnaasiumis on võimalik
gümnaasiumihariduse
kõrvalt
omandada
ka
klienditeenindaja kutse. Lasterahad õppija perele
säilivad kuni gümnaasiumi lõpuni ning noore
silmaring avardub, luues rohkem võimalusi
edaspidiseks. Soovijatel võimalus saada ka teoreetiline
ettevalmistus autojuhieksamite sooritamiseks.
Kas minna kutsekooli? Plussidena toodi ära,
et seal on kergem, ei pea nii palju teoreetilisi asju
õppima ja saab omandada praktilise töö oskusi ja
kogemusi, õppida saab erinevaid ameteid. Õpilastele
meeldisid võimalused: saada stippi, kodust eemale,
leida uusi sõpru ja pidutseda.Miinusteks peeti suurt
raha- ja ajakulu sõidu peale.
NB! Kutsekooli õppima minnes säilivad samuti
lastetoetused, kuid arvestada tuleb erinevate
rahaliste väljaminekutega – sõit, toit, majutus. Aga
noorel on võimalik õppida eriala, mis teda huvitab
ning tööturule suundudes on tal omandatud head
ja vajalikud oskused. Kutseharidus on väärtustatud

ning oskustöölised hinnatud. Samuti on võimalik
kutsehariduse kõrvalt omandada soovi korral ka
keskharidus.
Kas minna kohe tööle? Selle puhul meeldis raha
ja ruttu iseseisvaks saamise võimalus, vanemate kulul
elamise pealt ära saamine, uued tutvused ja oskused,
ning see, et ei pea enam õppima. Miinustena leiti, et
töötamine võib olla veelgi tüütum kui õppimine, vaid
põhiharidusega head tasuvat töökohta ei saa ning
vanus seab samuti omad piirangud.
NB! Kui vaadata tööpakkumisi, siis alla
18aastastele põhihariduseta noortele tööd portaalist
ei leia. 15aastane võib päevas töötada 6 tundi, 1617aastane 7 tundi. Ravikindlustus küll säilib kuni
19aastaseks saamiseni, kuid lasterahasid makstakse
sellisel juhul kuni lapse 16aastaseks saamiseni.
Ning kui hiljem mõelda, et võiks edasi õppida, siis
õpiharjumus on kadunud ning uuesti kooli suunduda
on väga raske.
Kas jääda aastaks koju? Plussidena toodi välja,
et saab tegeleda oma hobidega, olla arvutis, telekat
vaadata, reisida, palju magada ja puhata, külas käia,
mõtelda, koristada, vanemaid aidata. Miinustena aga
seda, et vanemad hakkavad pinda käima.
NB! Tegelikult aga kodus olles noor ei arenda
oma võimalikke potentsiaale välja. Sageli satutakse
arvutisõltuvusse. Palju kodus istudes kaob julgus töö
leidmiseks uusi samme ette võtta ja tahtmine ennast
pingutada
Samuti kaovad ära lasterahad peale seda, kui
laps on 16aastaseks saanud. Töötu toetust nii noor
ei saa, kui ta pole päevagi tööl käinud. Toetuse
saamiseks peab 16aastane või vanem isik töötama
vähemalt pool aastat. Töötutele aga pakutakse palju
edasiõppimisvõimalusi – st õppimisest ei pääse. Kuid
peres vanematel on vaja last endiselt ülal pidada ja
kodus olles kulub rohkem ressursse – elektrit, süüa,
vett, hobidele jms.
Palusime vahepausi ajal õpilastel kirjutada, mis
ametid neid kõige enam huvitavad, kui neil oleks
võimalik valida ise elukutse. Tuli välja, et praegustele
9. klassi õpilastele pakub huvi kõige enam arsti
(eriti hambaarsti) ametikoht, disain ja kujundus
ning keevitajakutse. Unistatakse ka oma firmast ja
ärijuhtimisest. Nii mõnigi kaalub õpetajaametit.
Tore on tõdeda, et meie noortel on suured
unistused, sest ilma unistusteta ei saagi kaugeid
eesmärke saavutada.
Korraldajad Kätlin Peets ja Lea Metsis
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Ühiskonnaõpetuse tunnis
Bingöli provintsis
Kristin ja Jane OMA perega

Armasta, hooli ja tunne rõõmu!

Ülisõbralikud õpilased Karliowa koolis
Türgi Vabariik on riik, mille territoorium asub nii
Euroopas kui ka Edela-Aasias. Aasia-osa nimetatakse
Anatooliaks. Anatoolias, täpsemalt Bingöli provintsis,
Karliowas asub kool, kuhu Kunda õpetajad ja õpilased
olid Comeniuse projekti raames külla kutsutud. Sel
korral seiklesid õpetajad Enna Laanemets, Ruth
Kaljund, Gunnar Roov, Luule Raam ja õpilased Jane
Pall 10. klassist, Liisu Jäppinen, Kristin Karu, Rait
Türkel 11. klassist.
Kodutööna oli igal koolil kaasas video ühes
toredast oma maa traditsioonist. Eestlased viisid
külakostiks lustliku filmiklipi jaanipäevast. Üllatus
oli suur, kui tõdesime, et leedukad ja poolakad oli
etendanud sama suvist püha. Filme vaadates selgus,
et kolme maa kombestik on üsna sarnane. Karliowas
uudistasime sealset kooli ja imetlesime kaunist
loodust. Õpilased elasid kodudes ja said kohalikust
elu-olust põhjalikuma ülevaate.
Meie reisil aga ei kulgenud kõik plaanipäraselt.
Kuna olime külla tulnud piirkonda, kus elab
väidetavalt 15 miljonit kurdi, kes pidevate relvastatud
väljaastumistega endale õigusi nõuavad, siis olime
kogu aeg Türgi sõjaväe kaitse all. (Türgis oli keelatud
kurdikeelne haridus, TV ja raamatute publitseerimine,

ehkki seal elab üle 20 miljoni kurdi.) Selle tõttu
kesti meie reis Süüria piiri äärde Mardini linna ühe
päeva asemel kolm. Sõitsime nende päevade jooksul
imekaunil Armeenia mägismaal läbi üle tuhande
kilomeetri. Nägime eurooplastele ehitatud luksuslikke
kuurorte, mis olid ümbritsetud aedadega; väga
huvitavaid kultuuriloolisi paiku ja muuseume; rämpsu
alla mattunud eesli sõnnikust ehitatud hüttidega
külasid; lapsi, kes iga hinna eest turistidele midagi
maha püüdsid müüa; lapsi, kes kerjasid; puuvilla
koristamist; väikeseid eesleid, kes pidid vedama
suuri laisku mehi; naisi, kes istusid oma hüttide ees ja
murdsid raagusid tule tarbeks. Kogu selle aja valvas
meid relvastatud sõjavägi. Arvan, et õpilased said
inforikka ja meeldejääva ühiskonnaõpetuse tunni
õpetajatest rääkimata.
Päevadest Istanbulis, mis eelnesid meie ärevale
Anatoolia- tuurile, jutustavad pildid, mida on võimalik
vaadata aadressilt www.kyg.ee/comenius.
Märtsis oleme külas Poola muusikapealinnas
Opoles, mis asub kaunis mägises Sileesias.
Tekst ja fotod Luule Raam
Kunda ÜG Comeniuse projekti koordinaator

Paljajalu pühakojas. Osa seltskonnast Sinises Mošees Istanbulis

Leia ülesse õnn oma igapäevastes tegemistes! Ole
õnnelik selle üle, mis sulle juba on antud! Armasta,
hooli ja tunne rõõmu!
Sellise teksti oli keegi kirjutanud suurelt torekate
poolt kooli koridori üles pandud pikale paberile, kuhu
iga õpilase ja klassi poolt oli oodatud heade soovide
kirjutamine koolirahvale.
Tapeedirulli teist poolt ära kasutanud plakat täitus
nädala jooksul paljude toredate piltide ja mõtetega.
See oli üks osategemistest, millega meie kooli
torekad tähistasid
ülemaailmset SALLIVUSE
PÄEVA 16. novembril.
Põhiüritusena
korraldasid
aga
torekad
meeskonnamängude päeva, eesmärgiga arendada
õpilaste koostööoskusi, üksteisega arvestamist. Kuna

TORE liikumise meeskond Kunda
ühisgümnaasiumis korraldab
Heategevuskampaania
loomade
varjupaiga tarbeks.
Kogume kuni 21. detsembrini 2011 kõike
vajalikku kodutute loomade tarbeks.
Oodatud on
• Toit - nii kuivtoit kui kakonservid
• Koertele ja kasside mänguasjad
• Magamisasemed ja pesad, tekid-padja
• Vannilinad, käterätikud, fliistekid
• Kaela- ja jalutusrihmad
• Toidunõud

lapsi oli palju, toimusid need mängud eraldi 3es
grupis: 1-2. klassile, 3-4. klassile, 5-9. klassile. Igal
korral oli ka Torevants platsis, lustides koos lastega,
saades ja jagades suuri kallistusi. Klassijuhatajatel
oli aga palutud vaadelda mängude ajal oma klassi
tegemisi, et pärast õpilastega läbi viia arutelu
sallivuse ja koostöö teemal.
Ka oli koolipsühholoog kutsutud klassi rääkima
sellest.
Loodame, et see päev jättis jälle ühe erksavärvilise
killu meie kooli mosaiiki.
TORE juhendajad koolipsühholoog Lea Metsis ja
sotsiaalpedagoog Kätlin Peets

• Kassiliiv või vanad ajalehed
• Kasside liivakastid
• Koerakuudid ja kassipuurid
• Transpordipuurid
• Kiisu- ja kutsatitadele lutipudelid
• Kraapimispuud kassidele
• Mopid, harjad, ämbrid
• Pihustipudelid
• Esmaabivahendid, elektroonilised
kraadiklaasid
• Prügikotid (igas suuruses)
• Markerid, käärid, teip
Kui sinus on ABISTAJAGEEN ja
tahad aidata kaasa hea eesmärgi nimel, siis
tee omapoolne panus ja too asjad Kunda
ühisgümnaasiumisse,
sotsiaalpedagoogi
kabinetti 114.
Rohkem infot cutlin@gmail.com või
3221643.
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Kunda CO2 projektid lähevad varsti töösse
Kunda
kooli
ja
spordikeskuse
hoonete
energiasäästlikumaks muutmise ehitusprojektid on
valmimas.
Energiasäästuks kooli ja spordikeskuse hoonesse
tehtava investeeringu kogumaksumus on üle 700
tuhande euro. Lisaks linnavalitsuse poolt esitatud
objektidele saavad energiasäästu raha ka Kundas asuvad
päästeteenistuse ja piirivalve majad.
Koolis on saasteühikute müügist saadud rahaga
põhiliselt planeeritud teha kogu välisfassaadi
soojustamine, küttesüsteem, ventilatsioon saali ning
viimaste vahetamata jäänud välisuste ja -akende vahetus.
Tööde maksumuseks on planeeritud 428 tuhat eurot (6,7
miljonit krooni).
Spordikeskuses on plaanis lõpetada välisfassaadi
ja katuste soojustamine, ventilatsiooni laiendus ning

avatäidete vahetus. Tööde maksumus on 281 tuhat eurot
(4,4 miljonit krooni).
Kunda ühisgümnaasiumi ja spordikeskuse hooned
määrati heitkoguse ühikutega kauplemise objektide
nimekirja eelmise aasta detsembris ja selle aasta
jaanuaris. Tegemist on suurimate energiatarbijatega linna
haldusalas.
Töid korraldab Riigi Kinnisvara AS koos Kunda
linnavalitsusega.
Linnavalitsuse projektide näol on investeeringuteks
lisaraha sellel aastal saadud üle 2,7 miljoni euro. Kunda
linna oma aastaeelarve kokku on veidi üle 3 miljoni euro.
Suurim investeeringutest on novembris lõppenud linna
läbiva tee ehitus, mille maksumus on 1,7 miljonit eurot.
Allikas: Kunda linnavalitsus

Jõulukingitus lasteaiale

1. detsembril toimus Kundas Kellukese lasteaias
jõululaat, kus kaubeldi laste meisterdatud jõulukaartide
ja kaunistustega, lastevanemate ning lasteaia töötajate
tehtud käsitöö, hoidiste ja maiustustega.
Osta sai ka mütse, kindaid, sokke, käsitsi valmistatud
komme, küpsetisi, ehteid ja palju muudki põnevat. Teed
ja piparkooke pakkus soovijatele õdus Päkapiku Teetuba.

Kogu laadalt saadud tulu (kokku 591 eurot) läheb
rühmadele, kes selle kulutamise üle ise otsustada saavad.
Lasteaia pere tänab kõiki, kes laadast osa võtsid - nii
meisterdajaid kui ostjaid ja soovib teile kena jõuluaega.
Fotol laadamelu kiisude rühma juures.
Tekst ja foto: http://kohalik.info

VÕIDUKAS MOOS
Hoidiste konkursi “Paabu 2011”
magusate hoidiste kategoorias võitis
Vaike
Mäe
Kundast
oma
õunaebaküdooniamoosiga.
Vaja on: 750 g õunu; 250 g ebaküdooniaid;
450-500 g suhkrut.
Kuidas teha: Pese ja puhasta õunad
ning ebaküdooniad. Lõika viljad õhukesteks
viiludeks ja keeda neid umbes 10 minutit
väheses vees tasasel tulel, samal ajal segu
pidevalt segades, et see põhja ei kõrbeks. Lisa
suhkur ning keeda moosi segades kuni suhkur
on sulanud. Riisu moosilt vaht. Vala moos
soojadesse purkidesse ning kaaneta need.
NB! Mida kauem moosi keeta, seda
tumedamaks see muutub. Moosi võib ka
külmutada. Sellisel juhul võib suhkrut üldse
Veebifoto mitte panna.
Allikas: VT

Kokkuvõtete ja heade soovide aeg
Ongi käes aasta armastatuim aeg – jõuluaeg.
See on imedeaeg, rahuaeg, leppimiste aeg. Toredate
kohtumiste ja rõõmsate üllatuste aeg.
Pikad ja pimedad õhtud on täis valguse ootust. Aeg
on kokkuvõtteid teha ja tulevikule mõelda.
2011. aasta on olnud Kellukese lasteaiale
teguderohke. Oleme toimetanud oma igapäevatoimetusi, omandanud uusi teadmisi ja oskusi ning
õppinud väärtustama olulist.
Silmas pidades majanduslikku olukorda, erinevaid
probleeme hariduses ja ka sel aastal juhtunud õnnetust
ühes lasteasutuses oleme analüüsinud oma tegevust ja
arenguvõimalusi.
Kõigi meie soov on pakkuda lastele parimat
kasvukeskkonda, turvatunnet, lapsesõbralikkust ja
rõõmsaid ning heatahtlikke täiskasvanuid nende
ümber. Kõike seda arvestame oma arengusuundade
väljatöötamisel ja uute eesmärkide püstitamisel.
Oleme õnnelikud, et meil on nii palju toredaid
sõpru, kellega koostöös on laste igapäevane tegevus
saanud juurde põnevust ja selle kaudu saadud eluks
vajalikke teadmisi ja ka oskusi. Sel aastal on meil
tihe koostöö olnud Kunda Päästekomandoga. Läbi on
viidud ohutusõppe projekt “Päästja aitab”, toimunud
on tuletõrjeõppus kogu majale, samuti külastasid
lapsed päästekomandot. Jaanuse, Kaido ja Janno näol
said lapsed endale uued sõbrad.
Kooliga koostöös oleme teinud kõik selleks, et
lastel oleks kooliminek valutum. Lapsed tutvuvad
koolimajaga, õpetajatega, proovivad juba laval
esinemist ja on osalenud õppetunnis. Õpetajate osalusel
toimub koolieelsete rühmade vanemate koosolek.
Peetakse kooli- ja lasteaiaõpetajate ümarlaud.
Ka muusikakooli ja klubiga on meil traditsiooniline
koostöö. Muusikakooli õpilased esinevad kontserdiga
ja tutvustavad lastele pille. Klubiga koostöös on
toimunud mitmeid ühisüritusi.
Raamatukogu asub meiega samas majas ja seetõttu
on meie koostöö tihe. Lapsed käivad raamatukogus
jututoas jutte kuulamas ja meisterdamas. Raamatukogu
töötaja käib nii lastele kui ka täiskasvanutele
tutvustamas uusi raamatuid. Tihti on raamatukogus
väljas ka laste tööde näitused.
Meie laste suur sõber on ka EML Tasuja meeskond.
Külaskäikude ajal räägitakse oma tegemistest ja

mängitakse koos laulumänge. Sel aastal õnnestus meil
käia ka nende laeval, see oli lastele põnev kogemus.
Õpetaja Sirje eestvedamisel külastavad lapsed
erinevatel tähtpäevadel tervise- ja hooldekeskust.
Laste omatehtud kingitused ja laulud pakuvad seal
majas rõõmsaid hetki.
Praegu on palju räägitud lasteasutuses väärtuste
kujundamisest. Meie jaoks olulisteks väärtusteks,
mille kujunemine lastel kindlasti ka edaspidises elus
kasuks tuleb, on sõprus ja hoolivus. Kõik meie sõbrad
on meile tähtsad ja me hindame väga nende huvi ja
Kellukese väikestele särasilmsetele lastele kulutatud
aega. Loodan, et ka teie ise saate sellest koostööst
midagi, mis teie elu rõõmsamaks ja huvitavamaks
teeb.
Just selliste tegemiste kaudu, nagu me koos oma
sõpradega teeme, õpivadki lapsed elus hakkama saama,
omandavad teadmisi ja kogevad põnevaid elamusi.
Oleme oma sõpradele tänulikud ja soovime neile
rahulikku jõuluaega, lahkeid päkapikke ja kõike head
uuel aastal. Loodame, et meie koostöö jätkub!
Täname ka AS Nordic Tsementi tänu kellele,
saame nüüd jäädvustada kõiki meie tegemisi, Toomas
Tomsonit, kelle tehtud kõlapulki saavad lapsed
muusikategevuses kasutada ja
hoolekogu liiget Kaido Vahesalu, kes sponsorite
abiga
muretses
väikestele
spordilembelistele
mudilastele 18 paari tuliuusi suuski.
Täname koostöö ja abi eest hoolekogu, eesotsas
esimehe Kaido Veskiga.
Täname linnavalitsuse ja majanduskeskuse
töötajaid.
Täname spordikeskust, tänu kellele saavad lapsed
igal reedel käia ujumas.
Oleme tänulikud kõigile, kes meid nii nõu kui jõuga
on aidanud.
Soovime kaunist jõuluaega ja jõudu uuel aastal!
Kellukese lasteaiapere tänab kõiki lapsevanemaid
meeldiva koostöö eest ja soovib teile sel imelisel
jõuluajal õnnelikke hetki oma pere keskel.
Soovin kõigile Kellukese-pere väikestele ja
suurtele palju sõpru ja armastust. Soovide täitumist ja
teguderohket uut aastat!
Tatjana Vallaste

Kaido Vahesalu eestvedamisel ning sponsorite
toel kingiti Kunda Kellukese lasteaiale 18 paari
tuttuusi plastiksuuski, et pisipõnnid hoolega
suusatamist õpiksid-harjutaksid. Suusad jäävad nüüd
koos mudilastega lund ootama. Suur-suur aitäh:

rahvaspordiklubi sPORTKUNDA; AS Estonian Cell;
OÜ ETR Builder; AS Kunda Auto; AS Kunda Mobil;
AS Kunda Nordic Tsement; AS Lajos; AS Södra
Eesti; OÜ Voglers Eesti; OÜ Hansa Biodiesel; OÜ
Lilina! MK

ÜRGDEMOKRAATLIKULT Hääolemisest, Kompromissidest, Igavesest Valgusest
16. detsembril 2011 algusega kell 19 toimub
Valdese kirjanduskohvikus väljapaistvale teoloogile,
luuletajale, folkloristile, etnoloogile, polüglotile
ja orientalistile – Uku Masingule (1909–1985)
pühendatud lugemisõhtu. Loeme luulet ja proosat
– tekste, mis on nii intensiivsed, et ei võimalda
mitte hetkekski lugeja- v kuulajapoolset laiskust,
pealispindsust … Õhtu avab ajaloolane Uno Trumm.
Uku Masingu loomingut esitavad vabakutseline
lavastaja, tõlkija, Kunda huviteatri juhendaja Tiit Alte
ning huviteatrinäitlejad Kertu Kaljund ja Kaido Veski.

Uku (aastani 1937 Hugo Albert) Masing sündis
11. augustil 1909 Lipa külas Raikküla vallas
praegusel Raplamaal. Suri 25. aprillil 1985 Tartus.
Ta oli usuteadlane, kirjanik, luuletaja, tõlkija, filosoof,
polüglott, lisaks tegeles maalikunsti, kalligraafia,
botaanika ja muuga.
Masingu loominguline pärand on tohutu,
nõukogude ajal levisid tööd enamasti käsikirjana.
Enamik trükis avaldatud töödest on ilmunud pärast
autori surma tänu Uku Masingu kolleegiumile ja
kirjastusele Ilmamaa. MK

Kunda kirik tänab
Tähtsamaiks töödeks Kunda kiriku ümbruse korras
hoidmisel on olnud lume rookimine talvel, muru
niitmine suvel ning sügislehtede riisumine. Sellel sügisel
käisid Kunda ÜG 6B klassi õpilased koolivaheajal
klassijuhataja Kaie AJA eestvedamisel kiriku juures
abiks lehti riisumas. AITÄH teile õpilased: Sandra
DÕBA, Hendry ENGELBRECHT, Helis JÄRVEPERE-

LUIK, Genno PENJAM, Daniil ROGOšKIN, Kristina
SEPP (5. kl), Anita ZAPEVALOVA, Robin TÄPP!
Väga hea töökusega paistsid seal silma klassi noormehed.
Rõõmustame koos teie vanematega tubliduse üle. Aitäh
õpetaja Kaie Ajale ja kiriku perenaisele Õie Küngasele
kordaläinud päeva eest!
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KULTUURI- ja HEADE SOOVIDE GALERII
Meie linna huviringide soovid kundalastele detsembris 2011

Ülemisel fotol tantsuringi Dance X-Quisite noorem rühm, alumisel Dance X-Quisite

Draamaring ja Anne-Liisi Laaneste: “ Soovime kundalastele südamerahu, avatust ja usku! Iga
hetk on elamist, jagamist ja mõistmist väärt!”

Reelika Nurmsaar ja tantsuring Dance X-Quisite: “Kõige paremat jõulukingitust on lihtne näha,
sest see ei ole pakitud, ei asu kuusepuu all ja on olemas aastaringselt - see on pere. Soovime
kõikidele peredele ilusat ja rahulikku jõuluaega! Hoidkem üksteist!”

MTÜ Berega soovib: “Häid jõulupühi!”

Noorte kunstiring ja Helen Jagant: “Et igas päevas oleks teil ilusaid mõtteid ja häid ideid!”

Laululustijad ja Kaie Aja: “Rahulikke jõule! Uueks aastaks kõigile tervist, elurõõmu ja
laululusti!”

MEIE KODU
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KULTUURI- ja HEADE SOOVIDE GALERII
Meie linna huviringide soovid kundalastele detsembris 2011

Memmede tantsurühm

Idamaise tantsu ring ja Epp Kaljos: “Nii kordub kõik ja siiski kordumatu on iga möödaläinud
päev. Kaunist jõuluaega!”

Muusikakooli vilistlaskoor ja Kaie Aja ning Valentina Lahne:” Olgu muusika Teie sees ja
ümber. Rõõmuküllaid jõulupühi ja stressivaba uut aastat!”

Slaavi Ühing Läte ja Antonina Kotsetkova: ” Helisegu jõulukellad ja täitku teie kodu rõõmu
ning rahuga! Uus aasta toogu kaasa palju head ja ilusat!”

Maarika Koks ja nii väikesed, keskmised kui ka suured Karoliine päkapikud soovivad kõigile
valgeid jõule ning kena aastalõppu.
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KULTUURI- ja HEADE SOOVIDE GALERII
Meie linna huviringide soovid kundalastele detsembris 2011

Huviteater

Väikesed ja suured rütmika- ning lauluringilapsed koos oma juhendaja Katri Vahesaluga
soovivad kõigile mõnusat lumeootust, lustakaid piparkooke ning suurt kingikotti :-) Et soojust
õhkuks küünaldest ja vastu säraks silmadest, et rõõmus tuleks aasta uus ja täituks iga unistus!

Kõkutajad

Sõnakunstiring Lobisejad ja Karin Mets: “Nalja,
naeru, rõõmu, lusti, et uus aasta läheks hästi! Häid
pühi!”
Kantritantsurühm ja Pille Nõmme soovivad, et usk,
armastus ja rahu, mis toimivad jõuluajal, toimiksid
ka ülejäänud aasta ja mitte ainult aasta, vaid kogu
elu!
KÜG laste kunstiring ja Etty Mätlik: “Soovime
uueks aastaks oma väikestele kunstisõpradele ja
nende vanematele palju uusi loomingulisi ideid,
rõõmu, visadust ning edu, Teie ettevõtmised kõik
võtku vedu!”

Laanetagused

Väikesed ja suured tantsulapsed koos Elle Türkeliga koos soovivad kundalastele head tervist, rõõmsat meelt, lahket Jõuluvana ja kerget tantsujalga!
FOTORING lõpetab sel aastal ja soovib kõigile
fotohuvilistele häid jõule ja toredat vana-aasta
lõppu. Alustame uuel aastal uue hooga 7. jaanuaril
kl 11.30 noortemaja juures. Kes on huvitatud, võtke
ühendust kas noortemajaga e-posti aadressil:
noortemaja@kunda.ee
või
ringijuhendajaga
telefonil: 51 68 995.

Me soovid siin kenakesti kõik reas,
Need siirad, soojad on ja head.
Kui tunned, et hing ihkab ilusat
Ja soov teha miskit tegusat,
Siis tule Sa ja liitu meiega
Nii algab aasta uue hingusega!
Rannapiigad ja Taima Kivila: “Uuel aastal uued vembud, uued tarkused ja tembud, uued
plaanid, uued mõtted, uued tööd ja ettevõtted. Lõbusaid pühi!”

Ilusat aega soovib
Kunda linna klubi

KULTUURIKALENDER
18. detsembril kell 13 Kunda klubis eakate
ühenduse Videvik jõulupidu
19. detsembril Kunda spordikeskuses
sünnipäevaüritused
31. detsembril kell 22 Kunda linna klubis
meeleolukas aastavahetuspidu
4.-7. jaanuaril Kunda klubis üle-eestiline
saksofonistide IV talvekool
7. jaanuaril kell 12 Kunda klubis
saksofonistide kontsert
8. jaanuaril kell 11.30 väljasõit taidlejate
talvesimmanile Haljalas
8. jaanuaril kell 15 klubis slaavi ühingu
Berega uusaastapidu
14. jaanuaril kell 16 klubis slaavi ühingu
Läte uusaastapidu
27. jaanuaril kell 19 klubis pereõhtu
“Noorus ei tule tagasi, noorus jääb”.
Tantsuõhtu ansambliga Fantaasia
28. jaanuaril kell 14 klubis hõbelusikapidu.
2011. aastal sündinud Kunda uute
linnakodanike pidulik vastuvõtt.
Täpsemat infot Kunda klubi telefonil 32
21556, infokuulutustelt teatetulpadel ja
Facebookis

MEIE KODU
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VÕRKPALL

Maakonna karikavõistlustel on tore see, et Kundast
on väljas kolm võistkonda. Vanad tegijad − Kunda
Nordic Tsemendi nime all, Kunda VK − noored, B-klassi
tüdrukud ja OPA − parimates aastates naised, kes on
hakanud jälle võrkpalli armastama. Olen nende üle väga
uhke, nad on minu esimesed õpilased.
Kunda Nordic Tsemendi naiskond tuli täiseduga
maakonna naiste karikavõitjaks (fotol). Finaalmängu
võitsime 3:0 ja terve turniiri jooksul kaotasime ainult
ühe geimi OPA-le. Kunda Nordic Tsemendi nime all
mängisid Renna Koha, Kairi Press, Evely Press, Maris

Talts, Lenne Lahtvee, Aive Uueni, Serli Purk, Birgit
Sepp, Aleksandra Siljutina. Teine kuni neljas koht läks
karikavõistlustel n-ö surnud ringiga lugemiseks, teiseks
jäi Rakvere, kolmandaks tuli OPA. Kunda noored jäid
viiendaks. Kokku osales 7 võistkonda.
Kunda võrkpallurid tänavad oma toetajat Kunda
Nordic Tsementi ja Arvo Vainlot.
Minu poolt kõige paremad tervitused juba kooli
lõpetanud tüdrukutele, kes endiselt on võrkpalli juurde
jäänud ja mind kõiges palju toetanud ning abiks olnud.
Küllike Koha, võrkpallitreener

Lamades surumise EMV 2011

22. oktoobril toimusid Pärnus järjekordsed Eesti
meistrivõistlused lamades surumises. Kohale olid
tulnud Eesti parimad surujad. RSKsPORTKUNDA
kogenud võistlejad saabusid võistlustelt tagasi kirkamate
medalitega.
Noorte klassis tüdrukute seas oma teist võitlust pidanud
Helina Koplikul jäi küll kahjuks tulemus kohtunike poolt
lugemata, kuid ta sai hea võistluskogemuse ja oskab
edaspidi tehtud vigu vältida.

Teisi Uueni saavutas naiste juunioride klassis I koha
tulemusega 82,5 kg, sama tulemusega sai ta ka naiste
avatud klassis I koha. Absoluutarvestuses jäi Teisi
juuniorides ja avatud klassis II kohale.
Meeste avatud klassis kuni 74 kg kategoorias võttis
Andrei Koplik Eesti rekordiga 190 kg kindla I koha ja
absoluutarvestuses tuli VI kohale.
Kaido Vahesalu
RSKsPORTKUNDA

Uut ja huvitavat 2012 Kunda spordikeskuses
Alates jaanuarist on Kunda spordikeskuses avatud
LAUAMÄNGUDE TUBA. Mängida saab maja
lahtioleku aegadel: E-R kell 7.00-22.00; L-P kell 11.0021.00.
NELJAPÄEVITI kell 17.00-19.00 KABE/MALE
HUVITUND (kutsutud nii algajad kui tegijad, noored
ja vanad).
Hetkel on pakkuda kabe, male, doomino,
täringumängude (reis ümber maailma) mängimise
võimalus.

Pääse lauamängude tuppa õpilasele/pensionärile 0,64
eurot, täiskasvanule 1,28 eurot.
Koroonat ja lauatennist saab harrastada spordikeskuse
väikeses saalis.
Alates jaanuarist alustab KOLMAPÄEVITI kell
17.00-19.00 oma tegevust LAUATENNISE HUVITUND
(kutsutud nii algajad kui tegijad, noored ja vanad)
Võta sõber kaasa ja tule mängima! Info telefonil 325
5994 administraatorilt

Tervislik liikumine ... Alustada on kerge!
Hoia ja paranda tervist! Eesti elanike kehaline
aktiivsus on vähene: vaid ligikaudu 10% naistest ja 15%
meestest tegeleb regulaarselt aktiivse liikumisega. On
teada, et kehaliselt passiivsete inimeste hulk üha suureneb.
Samas on Eesti südamehaigustesse suremuse poolest
esirinnas nii Euroopas kui kogu maailmas. Iga aastaga
väheneb kehalise aktiivsuse roll nii tööl kui koduses elus.
Seepärast ongi vaja meil endil olla teadlikult aktiivsemad.
Et olla terve või saada tervemaks, selleks saab ise palju
teha: olla kehaliselt aktiivne, toituda tervislikult, loobuda
suitsetamisest, alkoholist ja narkootilistest ainetest ning
võtta vajalikul määral puhkust ja lõõgastuda. Me saame
iseenda ja oma laste tervist paremaks teha.
Liikumine on vajalik kõigile! Mida me liikudes
trennime? Südame-veresoonkonna vastupidavust, *
lihasejõudu, * painduvust, * tasakaalu.
Kõik kehalise võimekuse komponendid on olulised!
Treeningu toime saabub 6-8 nädalaga!
Et vähendada kaalu, on vaja kulutada rohkem kui

2000 kcal nädalas!
MUUDA LIIKUMINE OSAKS OMA ELUSTIILIST
- naudi liikumist
- liigu regulaarselt
- planeeri liikumine päevakavasse
- kui kipud liikumisharrastusest korduvalt loobuma,
siis analüüsi katkestamise põhjuseid, püüa leida lahendusi
ja alusta uuesti
- liikumist vajavad ka kehaliselt aktiivse elukutse
esindajad.
FITNESS GRUPP OOTAB TEID KUNDA
SPORDIKESKUSESSE alates 9. jaanuarist 2012
ESMASPÄEVITI
kell
19.00-20.15
(BODY
AEROBIC); KOLMAPÄEVITI kell 19.00-20.15
(BODY&FITBOLL); REEDETI kell 19.00-20.15 (grupp
algajatele) AEROOBIKA neile, kes alles avastavad enda
jaoks seda liikumist.
LIIGU KOOS MEIEGA! KOOS ON LÕBUSAM!
INFO: 5569 2040 SVETLANA

KORVPALLIPÄEVIK

Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka
ajaveebist Sportkunda koduleheküljel
http://www.hot.ee/sportkunda.
04.12.2011 Maakonnas vahelduva eduga. Kundas
peeti täna kaks Lääne-Virumaa meistrivõistluste mängu.
Esimeses neist asus sPORTKUNDA vastu turniiri
peafavoriidile Simuna Ivaxile. Kuigi erinevatel põhjustel
puudusid Priit Aja, Ilgar Kadõmov, Lauri Nurgamaa
ja Marko Murro, alustasime hästi. Pärast 18:10 algedu
jäime ette ka esimese veerandaja lõpuks. Saatuslikult
otsustavad olid aga teise veerandi esimesed kaheksa
minutit. Sel ajal ei õnnestunud midagi. Kaotasime
selle ajavahemiku 2:17. Ehkki edasi saime paremini
toimetatud, jõudes isegi kolme punkti kaugusele, oli lõpp
Simuna meeste päralt. Kaotasime 69:81. Ainar Villers
16, Toomas Hain 13, Rainer Korjuhin 12 ja Kevin Täpp
11 punktiga olid tulemuslikumad. Vastaste resultaadi eest
seisis kõige rohkem “meie oma mees” Raido Villers 20
punkti! ETR Builder/KÜG võõrustas Rakke meeskonda.
Vastased saabusid vaid viiekesi ning oli aja küsimus,
millal nad üle joostakse. Lõpp kodusatsile 80:60. Gert
Press 19, Kristjan Vodja 12, Vitali Budilov 10 punkti.
04.12.2011 B klass Rakveres. Rakveres mänginud
B klassi võistkond suutis mõlemas mängus visata üle
60 punkti, aga vastased suutsid tunduvalt rohkem.
Virumaa PK-le jäime alla 61:83 ja BC Tarvas/Rakvere
SK II meeskonnale 64:93. Esimeses mängus viskasid
Karl-Joonas Lett 26, Erkki Sillamaa 12 ja Mihkel Koks
10 punkti. Teises Karl-Joonas Lett 16 ja Mihkel Koks 13
punkti.
04.12.2011 Minid möllasid mõnusalt. Päev Jõhvis oli
pisikestele pallivõluritele mõnus. Meie küll võidulisa ei
saanud, aga teine mäng jättis juba ülimalt positiivse jälje
mõtetesse. Erkmaa KK oli selgelt teisest klassist nagu
eilnegi esimene vastane. Kaotasime 21:91. Punktid:
Arseni Mihnovitš 8, Lauri Viiralt 5, Virmo Tammemägi,
Mikk Tisler, Hardi Heero ja Ronald Smorodin 2 punkti.
Teine kohtumine, kus vastaseks KK HITO/Jõhvi`00, oli
hoopis teisest puust. Esimese veerandi lausa võitsime
ning pinget jätkus ka kauemaks. Ära kukkusime alles
siis, kui kokku 19 punkti visanud Arseni Mihnovitš pidi
verise põlve tõttu väljakult ära tulema. Kokkuvõttes jäime
alla 41:63. Skoorisid: Arseni Mihnovitš 19, Lauri Viiralt
ja Tanel Ojasaar 7, Andris Pent 4, Ronald Smorodin 3 ja
Timo Martti Antero Aadli 1 punkt.
03.12.2011 Kundast emotsioonideta. PC1 vanuse
epopöa jõudis poolele teele. Stsenaarium ikka sama, mis
eelmistel kordadel. Valga Korvpallikooli üle saavutasime
võidu 49:19, BC Tarvase paremust pidime tunnistama
50:71. Esimeses mängus Sten Pobbul 29, Siim Tisler
6, Hendry Engelbrecht ja Kert Sokolov 4 ning Marten
Viiralt, Tauri Tomson ja Marcos Odar 2 punkti. Teises
kohtumises Sten Pobbul 16, Marcos Odar 10, Marten
Viiralt 6, Hendry Engelbrecht ja Tauri Tomson 4, Siim
Tisler 3, Rainis Mägisoo, Ivar Palk ja Olger Vespere
2 ning Kert Sokolov 1 punkt. Kõik on numbriliselt
selgemast selgem, aga ... Vaheaja helistamised ja
hilisemad näoraamatu kommentaarid on kummalised.
Nädala eest Riias EYBL-i etapil KK HITO meeskonda
edukalt toetanud Sten Pobbul maandus teises mängus taas
vigadega pingile enne poolajavile kõlamist. Sama juhtus
ka kaks kuud tagasi Haljalas. Interneti kommentaaridest:
Kes nägi KundaTarva mängu, mis toimus Kundas? See
on see, kui pere kossuplatsil kokku saab? Mulle jääb
eluks ajaks meelde see! Pere turismireis oli ... Oli ikka
kõige parem päev: 2 tehnilist. Paks pani paska, vile
suus! Jutt siis sellest, et Kundasse oli saabunud kolm
Uusmanni: üks treeneripingile ja kaks vilistama. Haljalas
suutis vanem treener selles olukorras kohtuniku poole
vaatamata jätta, leppida, et oleme lihtsalt nõrgemad.
Seekord keesid noorema juhendaja ning vaatajate tunded
kõrgematel tuuridel...
03.12.2011 Minide raske päev. Minid jätkasid Jõhvis.
Kolm nädalat tagasi saadud kahele võidule lisa ei tulnud.
Raskused algasid juba enne minekut. Kes haige kehalt
(palavik), kes napp mõistuselt (halb õppeedukus), kes
hooletu (jalanõud koolimajas valve all), kes hajameelne
(väljasõidu kellaaeg meelest läinud), kes perekeskne
(jõulupidu). Kõik kohalejõudnud küll püüdsid, aga
Salva/Tartu Ülikooli noorte totaalne ülekaal avaldus
lõppseisus. Kaotasime 28:95. Esimest poolaega mängis
paremini esimene viisik, teist teine. Palli suutsid korvi
toimetada: Arseni Mihnovitš 9, Virko Tammemägi 5,
Virmo Tammemägi 4, Tanel Ojasaar, Ronald Smorodin,
Lauri Viiralt, Daniel Tomik ja Denis Takovenko 2 punkti.
Teine mäng, kus vastaseks KK HITO/Jõhvi SK`01, oli
kordades tasavägisem. Teine viisik suutis oma etteaste
isegi vastastest edukamalt sooritada, aga suur ebakindlus
visetel sundis ikkagi allajäämist tunnistama 37:50.
Kui esimeses mängus jäid visked lühikeseks, siis teises
lennutati pall paljudel kordadel kõrge kaarega üle rõnga
... Ilmselt oleks vastupidine mängude järjekord andnud
meile rohkem vastumängu võimalusi. Arseni Mihnovitš
10, Lauri Viiralt 9, Hardi Heero 5, Tanel Ojasaar 3, Virko
Tammemägi, Virmo Tammemägi, Mikk Tisler, Timo
Martti Antero Aadli, Daniel Tomik 2 punkti.
29.11.2011 Esimene võit. Maakonna teises liigas
sai esimese võidu koduplatsil mänginud ABB Kunda/
KÜG. Kuigi vastane, Simuna Ivax II oli oma ridu
täiendanud paari veteranmängijaga, oli kodumeeskond
siiski olukorda kontrolliv. Seekord jäeti suuresti statisti
rolli senised tegusamad skooritegijad, aga kokkuvõttes
maksab siiski kollektiivne edu. 65:59 võitu panustasid
enam Andres Raudsepp 13, Gennadi Zadonski ja Erkki
Laasberg 11 punkti.
27.11.2011 Rakkes rakendus kodumeeskonna tahe.
Eile koosolekut pidanud noorpoliitikud olid tänaseks küll
tagasi, ent teisese liiga mängus ei suutnud nad Rakkes
oma meeskonda aidata. Uuekstehtud kodusaalis oli
Rakke Noortemeeskond ABB Kunda/KÜG-ist parem
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ja pidime leppima 64:84 kaotusega. Eilegi mänginud
Andres Raudsepp oli edukaim 16 silmaga. Gennadi
Zadonski panustas punkti vähem.
26.11.2011 Reformikateta Aaspere vastu. ETR
Builder/KÜG - SK Aaspere 74:70. Haljalasse sõideti
tublisti nõrgendatud koosseisus, sest Reformierakonna
Noortekogu valis endale Tallinnas uut juhtkonda.
vaatamata sellele suudeti eesmärk saavutada. Esimene
poolaeg valdavalt väljakuperemeeste juhtimisel, kuid
viimase minuti vabavisked jätsid pikaks vaheajaks
punktiga juhtima Kunda meeskonna. Teine poolaeg
möödus samuti punkt-punkti heitluses. Viimased
8 punkti saime 10-st sooritusest vabaviskejoonel!
Resultatiivsemad Gert Press 22, Vitali Budilov 17, KarlJoosep Küngas ja Mart Salusaar 11 punktiga.
23.11.2011 Igamehe paaristurniir. Kolmes osas
mängiti ka teine etapp Kunda lahtistel võistlustel
korvpalli paarismängudes. Minikorvi mängis 14 poissi,
kelle seas võitis taas Arseni Mihnovitš. Järgmised
auhinnakohad võitlesid välja Lauri Viiralt ja Daniel
Tomik. C ja B klassis oli mängijaid üheksa. Võitis jälle
Sten Pobbul, kes homme stardib KK HITO meeskonnaga
EYBL-i turniirile Riiga. Järgnesid Mihkel Koks ja Raul
Palk. A-klassi noormehed ja mehed võitlesid koos. Väga
hästi alustas küll Viktor Engelbrecht, aga hiilgav lõpp
kroonis uue võitja. Kõikidele üllatuseks oli parim Martin
Türkel Lauri Lahtvee ja Kert Vergi ees.
22.11.2011 ReinPaul jaksas rohkem. Väike-Maarjas
mängiti täna mitu ühes ehk lahtiseletatuna läks tänane
mäng arvesse nii meistri- kui karikavõistlustel. Viimases
lausa kahe eest! Mäng ise oli ülimalt kõikuv. Vastaste
22:5 algedu oli sulanud viis minutit enne lõpuvilet vaid
kahepunktiliseks − 49:47. Edasi võimutsesid kohalikud
ning meie kaotus kirjutati numbritega 52:64. Protokollist
on näha, et kuidagi ei saanud korviga sinasõbraks
tavaliselt resultatiivsed Ainar Villers ja Kaido Vahesalu.
Resultaati tegid rohkem Lauri Nurgamaa 16 ja Toomas
Hain 14 punktiga.
22.11.2011 Põhikooli poisid Haapsalus. Eesti
Koolispordi Liidu 6.−9. klassi poiste meistriliiga
finaalturniir peeti Haapsalus. Kahel päeval mõõtsid
võimeid 12 kooli noored, neist neli Lääne-Virumaalt.
Mängud olid enamasti põnevad. Kunda kooli esinduses
olid poisid kõikidest lubatud klassidest. Kuuendikud
mängisid oma võimete kohaselt, aga kolme aasta pärast
on neil kindlasti suurem roll täita ... Meie osaks jäi küll
neli kaotust, aga ilusaid hetki pakuti sellele vaatamata.
Väga suurt koormust pidid kandma Mihkel Koks ja Raul
Palk, kes eelmisel õhtul olid naasnud Riiast. Vastasteks
olid järjekorras Rakvere RG (16:60), Lähte G (21:45),
Haapsalu G (36:45) ja Rakvere PK (37:55). Neljas
mängus kokku viskas Mihkel Koks 47, Sten Pobbul 25,
Siim Tisler 18, Marten Viiralt ja Hendry Engelbrecht 8
ning Raul Palk 7 punkti.
20.11.2011 Mēs tiksies Rakvere. Saame kokku
Rakveres oli viimase päeva sõnum. Nelja meeskonda
16-st me küll meie maakonnakeskuses ei kohta, aga
suur hulk Euroopa lootustandvaid noori tuleb uue
aasta algul kodutanumale. Viimane mäng BS Ridzene
vastu. Stsenaarium sama. Füüsilise allajäämise
kompenseerimisega saame hakkama kolmveerand
mänguaega. Lõpp vajub ära. Mida voor edasi, seda
kindlamalt. Nagu lätlastele kombeks, tabati hästi
kaugviskeid. Meil suur väsimus sees. Seekordne kaotus
siis 51:72. Urmet Roosimägi 18 ja Martin Mölder 16
punkti. Kõik kaasas olnud mängijad said turniiril käe
valgeks. MVP auhind anti Urmet Roosimägile. Rakveres
me täiskoosseisuga mängides võiduta ei jää!!
19.11.2011 Vilerohke päev Kundas. Maakonna
meeste mängudega jõuti taas Kundasse. Esimest korda
oli kaks mängu ühel päeval. Läks vaid kolm aastat
kõnelemist, et nii on rentaablim ... Kohtunikud said
päris ägedalt puhuda. Rohkearvulise pealtvaatajaskonna
ees vilistati meistriliiga mängus 58 ja esiliigas 48 viga.
sPORTKUNDA meeskond oli Kirde Kaitseringkonna
vastu püsti hädas. Sõdurpoiste püss paukus ka palliplatsil
kenasti. Viimasel veerandajal suudeti 71:67 võit siiski
koju jätta. Toomas Hain 19, Priit Aja 16 ja Siim Jalakas
10 punkti aga ... 44-st vabaviskest saadeti läbi rõnga vaid
20! Esiliigas sai ETR Builder/KÜG jagu Ferrelist 80:
60. Gert Press 22, Raido Kõiv 12, Kert Vergi ja Vitali
Budilov 11 ning Kristjan Vodja 10 punkti. Aga... vennad
Pressid said mõlemad tehnilise vea!
19.11.2011 EYBL. Lätlased kasutasid koduväljaku
eelise ära. Teine mängupäev. Esimene vastane rootslaste
asemel etappi korraldav BJSC DSN. Mängu vilistamas
lausa kolmene kohtunikebrigaad. Ülimalt tasavägine ja
närvesööv kohtumine. Kahjuks ei suutnud me vältida
tehnilist viga, viimased kolm minutit saime tappa 2:14
ning kaotasime kogu mängu 50:65. Urmet Roosimägi
parimana 21 punkti. Tänases teises mängus oli kahjuks
jalgades ja eriti peades väsimus sees. Meile sel etapil
raudselt kõige sobivama vastase vastu jäime kohe algul
15 silmaga taha. Teisel poolajal küll asi veidi paranes,
kuid siis oli rong läinud ja vahe püsis lõpuni. Püsti hädas
olime palli läbi rõnga saamisega. Esimest korda sel
turniiril saime rohkem visata kui vastased, kuid kahjuks
mitte läbi rõnga. Lõppseis BS Ogre vastu 45:57. Urmet
Roosimägi 17, Gerhard Markus Trumm 9 punkti.
18.11.2011 EYBL. Läti Iseseisvuspäev. Tänasel
päeval on Riia piduehtes. Läti tähistab Isesesvuspäeva
(Neatkarības diena Latvija)! Meil mängud soomlaste ja
leedulastega, kes tunduvalt võimsamad. Esimesena siis
Helsingi ToPo. Võrdset mängu oli kolm veerandaega.
Siis panime ise korvi alt paar korda mööda ja vastane
tabas kaks korda kaugelt ning umbes kümnene vahe püsis
lõpuni. Kaotuse peamine põhjus oli suur allajäämine
lauas (20 palliga). Vastane võttis koguni 23 ründelauda.
Samas, ega me ise väga ei blokeerinud ka. Kõigis
kolmes näitajas olid meie viskeprotsendid paremad, kuid
vastane viskas koguni 15 korda rohkem peale ning teenis
16 vabaviset meist rohkem. Veelkord lauavõitlus!!!
Lõppseis 48:60 meie poolt vaadatuna. (Edasi lk 16)
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(Algus lk 15) Resultatiivsemana sai Martin Mölder
15 punkti ning lisaks 10 lauapalli. Õhtune vastane
BS Šiauliai oli veel pikem kui hommikune vastane.
Tunne selline, et Eesti poisid mängivad Leedu meeste
vastu. Põhimõtteliselt sama teema, mis hommikul.
Lauas hävisime 20 palliga ja leedukad said niipalju
kordusviskeid. Martin Mölder, kes viskas parimana 12
punkti, kukkus 3 veerandil 5 veaga välja ja neljanda
veerandi kaotasime 2:17! Kokku 31:61. Loodame, et
kõik päevad pole vennad ja kui homne on õeke, siis
saame ka meie sellest rohkem positiivseid emotsioone...
17.11.2011 Euroopa Noorte Korvpalliliiga (EYBL).
Läti pealinn Riia. Jälle peab olema ootusärevuses, sest
homme algab kõik taas! EYBL, mida oleme nelja erineva
vanusega mänginud juba kümnel hooajal. Seekord siis
U-17. On olnud paremaid ja halvemaid aegu, aga selliste
segadustega nagu seekord pole varem kokku puutunud.
Eellugu sai alguse aasta tagasi, kui otsustasime Bklassi neli paremat poissi anda toeks Madis Putko
juhitud Rakvere Spordikool/Aqva meeskonda. Nemad
mängisid eliidis ja lootust oli medalitele. Pärast poiste
meeskonnavahetust elas Rakvere üle organisatsioonilised
muutused. Spordikool läks BC Tarvas tiiva alla. Kahjuks
B-klassi meeskonna hooaeg ebaõnnestus. Aasta
kokkuvõttes vaid seitsmes koht. Meie ülejäänud seltskond
mängis esiliigat ning nende hooajaga võis rahule jääda
(17-st mängust 9 võitu). Selleks aastaks planeerisime
Euroliigat. Koht anti, aga selle sai BC Tarvas/Rakvere
Spordikool. Grupp, mida treenib Märt Raam. Seoses
sellega saime suusõnalise kokkuleppe alusel loovutatud
neljast mängijast tagasi vaid kolm. Loomulikult räägiti
parematele jahimaadele ära meie parim mees ... Septembri
lõpus tuli kõne Lätist. EYBL-i president Guntis Senhofs,
kellega suheldud juba 15 aastat, palus abi. Keila tiim oli
liigast ootamatult loobunud ning auk tuli lappida. Kuu
aega jäi esimese planeeritud etapini Stokholmis. Kellega
liituda? Madise poisid olid vabad, aga tema oli lubanud
koolivaheajal mängida Peterburis. Hiljem küll selgus, et
Eesti ja Venemaa koolivaheajad ei kattu ja Rootsi etapp
nihkus kolm nädalat hilisemaks ning kolis hoopis Riiga,
aga selleks ajaks olime koosmängimiseks käed löönud
KK HITO presidendi Raul Rõõmusega. K-Järve klubiga
oleme kolmel hooajal koostööd teinud miniklassis.
Seekord siis ka veidi vanemad. Ootamatused polnud aga
sellega veel läbi saanud. Turniir nihkus nädalavahetusele,
mil paar poissi olid planeerinud sõita koos klassiga
peaaegu samasse kohta Jurmala veekeskusesse. Kahele
kahemehele ei antud nii pikka koolist eemalviibimise
luba ning traumadki elimineerisid kaks ... Nii ootab
homset esimest mängu, kus meie vastasteks on
põhjanaabrid, 9 mängumeest. Kohale jõudsime rongiga,
mis mõnele oli esimeseks eksootiliseks kokkupuuteks
selle transpordivahendiga. Elamine on korralik ning
mängupaik 10-minutilise jalutuskäigu kaugusel. Homme
algab taas...
15.11.2011 Teine liiga. Maakonna teises liigas
mängib ABB Kunda/KÜG-i meeskond põhimõttel, et
igaks mänguks on kummaltki osapoolelt kuus mängijat.
Kahjuks ei õnnestunud komplekteeruda juba esimesel
kodumängul. Mänguvorm oli seljas neljal vanemal
ja viiel nooremal mehel. Sten Pobbul oli kodust küll
eriloa saanud, et noorena mängida, paraku seadis
sellele ettevõtmisele piiri mänguvorm! Sportliku osaga
oli kõik OK, aga pakutud särki ja pükstesse oleks ära
mahtunud kaks Steni ... Mäng BC Tarvas/Rakvere
SK II meeskonnaga käis suuresti kodumeeskonna
dirigeerimisel. Algedu lubati esimese veerandaja lõpuks
küll tagasi mängida, kuid poolajaks oldi jälle ees. Viimast
korda juhiti kolmanda veerandaja keskel 38:36. Siis
tegid noored Rakvere poisid 18:2 vahespurdi. Viimase
veerandaja tagaajamine tõi jälitatavad küll lähemale,
aga võidurõõmu tundsid ikkagi külalised. Kaotasime
60:64. Vastane oma pika pingiga võttis lihtsalt kiiruse
ja noorusliku uljusega oma... Meie resultatiivseim oli
Gennadi Zadonski 20 punktiga. Sünnipäevalaps Andres
Raudsepp lisas 12. Mänguväliselt oli ootamatuseks saali
tabloo tõsine jukerdamine!
13.11.2011 Raske reis lõunaosariiki. Kui Valga veidi
valesti kirjutada, siis oledki sattunud Põhja-Lätti. Meie
piirdusime küll Eestisse jääva linnaga, aga kodutanuma
väiksusele vaatamata reisisime kaua. Mängudele jättis
lisaks sõidule oma pitseri eelmise päeva B-klassi
etapp. Esimene mäng Valga KK vastu oli tunduvalt
keerulisem kui kuu tagasi Haljalas. Koheselt järgnenud
teiseks kohtumiseks BC Tarvase vastu ei jätkunud
paaril mängijal enam üldse energiat. Pikka aega pole
saanud tunda emotsioone oma korvi viskamisest.
Seekord see õnnestus... Väljakuperemehi võitsime 56:
44, maakonnakaaslastele kaotasime 48:77. Esimene
vastasseis: Sten Pobbul 24, Siim Tisler 10, Hendry
Engelbrecht 7, Urmet Puusta 6, Marcos Odar, Kert
Sokolov, Henri Ojasoo ja Marten Viiralt 2 ning Ivar Palk
1 punkt. Teine mäng: Hendry Engelbrecht 12, Siim Tisler
9, Marcos Odar 6, Sten Pobbul 5, Olger Vespere ja Urmet
Puusta 4, Henri Ojasoo 3, Ivar Palk ja Marten Viiralt 2
ning Rainis Mägisoo 1 punkt.
12.11.2011 Täispikk tööpäev kolmel rindel. Tõeliselt
tore sportlik laupäev! Hea võimalus viibida (vähemalt
mõttes) kolmes linnas samaaegselt. Tegevused,
arvestades mängijate iga, alates vanematest.
PA klass mängis Rakveres Rahu hallis.
Esimene mäng, kus vastaseks KK HITO/Jõhvi SK
II võistkond, oli algusest lõpuni tasavägine. Vastaseid
vedas alt täpsus vabaviskejoonel. Meie võiduks kujunes
88:77 (26:27, 27:19, 18:15, 17:16). Üleplatsimeheks
sai Taimo Tiimus, kelle 37 punkti (3p 6, vv 6/5) oli
vastastele ootamatu. Sander Klaan lisas 23p (3p 2, vv
9/3), Mait Jalast 9p (vv 2/1), Gert Press 8p (vv 4/0),
Gerhard Markus Trumm 4p, Karl-Joosep Küngas 2p, Jan
Juhanson 2p, Priit Pohlak 2p, Erkki Mätlik 1p (vv 2/1).
Sillamäe Kalev alistati juba lihtsamalt 95:69 (35:15,
17:20, 25:9, 18:25). Selle mängu punktid: Jan Juhanson
15p (vv 5/1), Gert Press 14p (3p 1, vv 1/1), Sander Klaan
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13p (vv/4/3), Mait Jalast 12p (3p 2, vv 2/0), Taimo
Tiimus 11p (vv 2/1), Kert Vergi 9p (3p 1), Karl-Joosep
Küngas 8p (3p 1, vv 2/1), Marko Gunnar Liiv 7 (3p
1), Priit Pohlak 3p (3p 1), Priit Pohlak 3p (3p 1), Erkki
Mätlik 2p, Gerhard Markus Trumm 1p (vv 2/1).
B-klass koduses Kunda saalis.
Esimene kohtumine Sillamäe Kaleviga. Mäng
peamiselt ühe korvi all ja lõppskoor 97:25. Viis meest
kahekohalise punktiarvuga. Karl Joonas Lett 20, Siim
Tisler 18, Mihkel Koks 16, Erkki Sillamaa 14 ja Sten
Pobbul 11 punkti.
Teine mäng. Vastane SK Energia Narva. Piirilinna
mängijad olid saanud eelmisest kohtumisest hea annuse
uut energiat, sest viimase paari minutiga suudeti ülimalt
pingelises duellis alistada BC Tarvas/Rakvere SK II.
Kaks minutit enne mängu lõppu oli tablool viigiseis 63:
63. Siis tabasid Rakvere poisid 4-st vabaviskest ühe,
narvakad aga 8-st kaks... Meie esinemisele vajutas pitseri
hommikul tehtud otsus: lubada homme Valga-reisi ette
võtvad poisid pärast esimest kohtumist koju puhkama.
Mängisime siiski tublilt ning allajäämine tuli alles päris
lõpuvile eel. Seisu 68:78 panustasid Karl Joonas Lett 22,
Erkki Sillamaa 17, Sten Pobbul 14, Mihkel Koks 11 ja
Eerik Sillamaa 4 punkti.
Minimehed Eestimaa südames
Paides. Kolmel
korral vastaseks meeskond Pärnust. KK Pärnu oli
tore võistkond, kus poisse, kes kindlasti kunagi hästi
mängima hakkavad. Praegu käis meie jaks siiski veel
nendast üle ja võitsime 40:20. Esialgu oli küll raskusi
keskendumisega, sest nii väikesed pole ju veel kodust
eemal eriti mängimas käinud, aga mida aeg edasi, seda
kindlamaks esitus muutus. KK Paulus II oli järgmine
vastane. Mängisid poisid, kes klubi põhisatsi pole
veel pääsenud. Olukord umbes sama, mis eelmiseski
kohtumises. Ka skoor analoogne, vaid rohkem suudeti
korvi tabada - 55:37. Kolmas mäng kujunes ellujäämise
kursuseks. KK Paulus I oli meist üle igas elemendis. Eriti
mõjus see esimesele viisikule. Kaotasime 31:86.
Punktid viisikute ja mängude kaupa. Esimene
viisik: Tanel Ojasaar 27 (8+19+0), Virmo Tammemägi
8 (6+0+2), Ingmar Toomejõe 7 (1+4+2), Virko
Tammemägi 6 (2+2+2), Timo Martti Antero Aadli 4
(0+2+2), Denis Takovenko 0 ja Andris Pent 0. Teine
viisik: Lauri Viiralt 29 (9+12+8), Arseni Mihnovitš 23
(6+8+9), Hardi Heero 12 (6+0+6), Ronald Smorodin 6
(0+6+0), Daniel Tomik 4 (2+2+0), Patric Eespere 0 ja
Janar Sädeme 0.
08.11.2011 Suur saun Simunas. Maakonna esiliigas
sõitis ETR-Builder/KÜG külla Artistonile. Imeilusas
värskelt remonditud saalis ei suudetud kuidagi
keskenduda mängule. Kuue esimese minutiga suutsid
mõlemad meeskonnad tabada vaid ühe vabaviske!
Loomulikult oli siililegi selge, et lõpmatuseni mööda
ei visata. Mängu tuli kiiremini kodumeeskond. Suuresti
aitasid sellele kaasa ka noorte meeste nõrgad närvid.
Kaks tehnilist viga andsid vastastele esmalt seitse ja
seejärel kuus silma. Lõpuks jäi kaotusenumbriteks 46:72.
Suurima arvu punkte − 16 kogus Kristjan Vodja.
06.11.2011 Karikamäng. Maakonna karikavõistluste
loos tõi sPORTKUNDA esimeseks vastaseks Rakvere
Ametikooli. Kundas peetud mängus oli kodumeeskonna
ülekaal üsna suur. Kümnekesi kuue vastu jõuti noored
üle joosta seisuks 88:50. Resultaadi eest hoolitsesid
enam Ainar Villers 29, Denis Gradusov 15 ja Toomas
Hain 10 punktiga.
05.11.2011 Algus ka esiliigas. Maakonna esiliigas
mängib ETR Builder/KÜG-i meeskond. Miks esiliigas?
Saadi ju eelmise hooaja lõpus koht kõrgemasse
seltskonda. Paraku tuli organisatsiooniliste muutuste
tõttu vaadata tõele näkku ning tõdeda, at kahe
Meistriliiga meeskonna jaoks pole lihtsalt vajalikul
hulgal tasemel mängijaid. Noorendatud koosseis astus
esimeses kohtumises vastu eelmise hooaja partnerile
Huljale. Kadrinas peetud heitluse avahetkedest alates
soosis õnn rohkem väljakuperemehi. Algedu (16:2)
suurendati järjekindlalt ning me pidime vastu võtma 51:
77 kaotuse.
05.11.2011 PC2 Jõhvis. PC2 vanuseklass jätkas
mängudega Jõhvis. Esimeseks vastaseks Viljandi SK.
Mäng oli seekord ühepoolne. Vastased on alustanud
pallitreeningutega hiljem kui meie ning võidunumbrid
olid lõpuks 75:33.
Teises kohtumises avaldasid KK HITO/Jõhvi SK
mängijad palju tõsisemat vastupanu. Võit tuli pärast
viigilist avaveerandit tulise tapluse järel 50:31.
Kolmas mäng Kuldre kooli vastu algas šokiga.
Esimene viisik polnud absoluutselt mänguvalmis ning
kümne minuti järel olime kaotusseisus 8:27. Edaspidine
läks siiski veidi rõõmsmates toonides. Tänu sellele, et
Ivar Palk suutis kaitses imepärase mängu teha, ärkasid ka
teised ning lõpuvile fikseeris võidu 72:50.
Kolmes mängus visatud punktid: Hendry Engelbrecht
45 (19+17+9), Tauri Tomson 39 (8+14+17), Henri
Ojasoo 30 (5+9+16), Marcos Odar 25 (7+12+6), Aleks
Traumann 24 (6+8+10), Ivar Palk 11 (2+7+2), Lauri
Viiralt 10 (0+6+4), Ingmar Toomejõe 9 (1+2+6), Arseni
Mihnovitš 4 (2+0+2). Punktideta jäid seekord Sander
Kurvits ja Daniel Tomik.
04.11.2011 Maakond alustas. Pika ootamise
peale algas kuu tavapärasest hiljem 27 meeskonna
kaasalöömisel Lääne-Virumaa korvpallimeistrivõistluste
turniir. Seekordne peakohtunik Kundast suurde korvpalli
läinud Raido Villers. Esimesena alustas meistriliigas
palliv sPORTKUNDA meeskond, kus on kahe hooaja
vahel toimunud suured muutused. Abielu Huljaga
lahutati poolte kokkuleppel ning mõlemad jätkavad
omade jõududega. Esimene kohtumine Väike-Maarjas
Balti Betooniga oli jookse-viska mäng, kus me paremini
tabasime ning lõppskooriga 75:54 ka võidu saime.
Kahekohaliseks viskasid oma punktiarve Ainar Villers
(19), Toomas Hain (15) ja Priit Aja (14).

MEIE KODU

Hinnatõusust ja kodanikuühiskonna
võimalikkusest Kundas
EP: Räägime võitlusest soojuse hinnatõusuga
– olukorraga, mis puudutab meid kõiki, tekitab muret
ja paneb kannatama väga paljud meist.
KV: Tegemist ei olnud ju algusest peale
kavandatud streigiga või iga hinna eest võitlusega.
Ma esitasin pahase linnakodanikuna mõned lihtsad
küsimused, mis, nagu hiljem selgus, huvitasid
peale minu veel pajusid inimesi. Ma soovisin teada
linnapea ENDA seisukohti.
Lõppeks on tegemist olukorraga, kus hinnatõus
pole enam pelgalt hinnatõus, vaid rikub oluliselt
terve kogukonna elukvaliteeti. Minge lugege linna
kodulehelt tuleva aasta eelarve projekti. Samuti ei
vasta nii oluline hinnatõus mitte kellegi õigustatud
ootustele. Ma küll ei tea palju, kuid ma ei tea ühtegi
Euroopa riiki, kus kodanik maksaks vagura lambana
ära enamuse oma sissetulekutest monopoolsele
ettevõttele, et lihtsalt soojas olla!
On avaldatud arvamust, et niimoodi karjuda ja
kirju saata ei saa – vaja on asjalikke läbirääkijaid.
Minu hinnangul aga on läbirääkimised juba läbi,
kui avaldatakse nupuke, kes seisab lakooniliselt
46 prossa. Siis tulebki karjuda. Tegelikult tahaks
tõepoolest teada, kes, millal ja kui palju läbi rääkis,
kui üldse. Eeldan, et asjalikud läbirääkijad peaksid
tulema meie linnajuhtide hulgast – seal käib aga
pigem pika vinnaga plaanide tegemine või siis
ettevalmistus uuteks väljakutseteks …
Jah, võib-olla, et sel ajal, kui meie karjusime ja
“olukorda ära kasutades odavat populaarsust taga
ajasime”, tegeles keegi kusagil ka reaalselt tööga,
kuid kuidas saab teada memmeke Mäe tänavalt, et
keegi hetkel tegeleb tema murega? Ta istub vaikselt
oma korteris ja mõtleb, et mis saab … Kuigi ka
tema valis omale linnavolikokku esindaja ... Ühistu
esimehelt saab ta ikka kuidagi nööbist kinni, aga
mismoodi linnast infot saab, ilma et see 30 päeva aega
võtaks või et sind tüütuks urgitsejaks ei peetaks.
Tal ei jäägi muud üle kui minuga kaasa karjuda
ja paberile allkirju anda, sest muudmoodi olemine
tundub ebapiisavana. No andke siis kasvõi sellist
infot, et kriisikene on menetlusse võetud, et te
tegelete hetkel info kogumisega, otsite kontakti
kõigi osapooltega, kalkuleerite ja panete kokku
abipaketti. Isegi lapsed oskavad madalal rippuvaid
vilju noppida.
Aga ikkagi – mis saab Mäe tänava Maalist sellel
talvel, kui juba eelmisel oli keeruline ots-otsaga välja
tulla?
EP: Eestlastele on üldiselt kombeks püksirihma
aina koomale tõmmata ning uhkelt vaikides kõik
ära kannatada. Oleme ju sügavalt individualistlikud.
Seetõttu on Te algatatud nn ühisrinne huvitav nähtus,
mis äratas väga paljud Kunda inimesed justkui unest.
Ühelt poolt on see ju loogiline – hinnatõus puudutab
väga paljude rahakotti, kuid teisalt on see siiski
omapärane, et see suutis inimesed ühiselt tegutsema
panna. Kui lumepall oli veerema lükatud, siis kuidas
Te seda protsessi tunnetasite, kuidas fenomeni
seletaksite?
KV: Kuigi kogutud allkirjad ei olnud juriidiliselt
väga suure kaaluga, näitavad need siiski seda, et enam
kui 1200 Kunda inimest ei ole tekkinud olukorraga
nõus ning tulenevalt sellest huvitab antud teema neid
oluliselt rohkem, kui seni kajastamist leidnud. No
tõstku ometi käsi see, kes väidab vastupidist …
Siin ei olegi mingit fenomeni. Iga oks läheb ühel
hetkel katki, kui seda piisavalt painutada. Ma kardan,
et see oli kõigest hoiatav pragin ja ma ei pea siin
silmas ainult Kundat.
Võib-olla põhjustab ühel hetkel kodanikuaktiivsuse
tõsisema esiletõusu hoopis taipamine, et me oleme
kogu taasiseseisvuse aja liiga suure ülekaaluga
kivisse investeerinud. Igasse kuradi külasse ei ole
mõistlik isegi sakslaste raha eest 20 inimese jaoks
seltsimaja ehitada, kui meil edaspidi täiesti ükstapuha
on, kas keegi sinna üle lumehange üldse kohale jõuab
või kas hoonet vabatahtlikult haldaval tädil on üldse
millegi eest toda maja kütta. Nonsens!
Millegipärast võetakse meil suure hulga inimeste
koondumist hoopis isikliku poliitilise rünnakuna – nö
öelge mulle ometi, mismoodi seda kodanikualgatust
siis veel teha? Kas saab olla midagi veel kaalukamat
ühe linnajuhi jaoks kui kolmandiku linnarahva
aktiivselt väljendatud küsiv nägu?
EP:
Taolist
suurejoonelist
kohalikku
kooshingamist, selgelt ühiste eesmärkide nimel
tegutsemist pole mina küll väga tükk aega kogenud.
Viimati ehk tajusin kodanikuaktiivsuse võimalikkust
Teeme Ära aktsioonil, kuid siiski palju-palju
väiksemas mahus. Kas ühine võitlus soojuse
hinnatõusu vastu väljendab palju laiema nähtuse
– aktiivset osalust eeldava kodanikuühiskonna
tekkimise ja arenemise võimalikkust Kunda linnas.
Mis on see jõud (Kunda tingimustes), mis paneb
üksikindiviidid ühise eesmärgi nimel ühiselt mõtlema
ja tegutsema?
Ühtpidi on popp rääkida kodanikualgatusest
ja kodanikuühiskonnast ja pidevalt soovitada
kodanikel kohalikku elu korraldavas protsessis
ideede jms kaasa lööma, kuid teisipidi reageeritakse

sellele alati äärmiselt valulikult, kui leidub keegi,
kellel valitsevale olukorrale etteheiteid on või kes
muudatusi soovib.
Ma olen hetkel näiteks tõsiselt vaimustunud
kodanikuajakirjanduse ideest, mis võiks olla midagi
umbes sellist nagu papa Jannseni ajal – kodanikult
kodanikule, inimesi valgustav ja inspireeriv. Samas
informatiivne. Kindlasti mitte pelgalt toimetamata
ja anonüümne kommentaarium või ametlik ja kuiv
teadetevoog. Kindlasti end ise ära majandav.
Ametlikud teated on praegusel kujul iseenesest
ju mõistlikud ja vajalikud, kuid mina tunnen tõsiselt
puudust hoopis sellistest linnajuhtidest, kes viitsiksid
ja suudaksid mõnda tänapäevast kanalit kasutades
minuga mulle arusaadavas keeles rääkida. Jälgin suure
huviga näiteks Järva-Jaani vallavanema Arto Saare
blogi, kus ta regulaarselt oma toimetamisi kajastab.
Mis kõige tähtsam – sellise inimesega on võimalik
väidelda. Ta on läbi selle kanali reaalselt selleks
olemas. Muide, ta vastab jooksvalt oma postituste
juures isegi anonüümsetele kommentaaridele, kuigi
pisut vaoshoitumalt ja soovitades edaspidi endast
avalikumalt märku anda.
Äkki tulekski järgmise asjana meie oma
kogukonna seast leida üles inimesed, kes on
võimelised leidma ja tootma (nimetagem seda nii)
informatsiooni näiteks energiasäästu, renoveerimise
jms kohta. Kes omavad kogemusi ning on valmis
seda kogukonnasiseselt jagama. Artiklite, postituste,
trükiste või kasvõi koolituste näol. Muide ca
poolteist aastat tagasi sai täiesti teenimatult pelgalt
n-ö nime muutmise idee tõttu selja taga peksa
Väino Randver oma kirjutisega “Huvilisele klubi,
rahvale rahvamaja”. Samas, kui ühe “ebaolulise”
ja tähelepanuta jäänud mõttena tõi ta välja hoopis
rahvaülikooli taasloomise. Palun väga – esimene
reaalne koolitustellimus sellele! Ma toon homnepäev
Kundast kohapealt inimese, kes on nõus tahvli
ees vabatahtlikult soovijatele oma kohapealsetest
kogemustest kortermaja renoveerimisel rääkima. Ma
usun, et saaksin klassi täis.
Võib-olla peaks ka haldusreform algama
kodanikest? Nagunii surutakse igalt poolt peale
vabatahtlikku tööd – päästjad, toiduabi jm. Me
lepime naabrimehega kokku, et lumi lükatud
saaks, me käime üheskoos mitmekesti ühe autoga
Rakveres tööl, me suudame palju asju ise ära teha
… Nii ma ei saa näiteks üldse aru, milleks on vaja
tuhatkonnale inimesele eraldi (valla) valitsust. Seda,
et lumelükkamiseks kunagi piisavalt raha pole, saab
ka poe kõrval teadetetahvlil kirjutada. Miks me sellest
siis otsustamise hetkel aru ei saa ja ikkagi hirmsasti
tahame, et kõik samaks jääks.
Seni, kuni enamus meist ei mõista, et meie ise
valime endale esindajad, ehk et meie ise tegelikult
korraldame enda elu täitsa ise, ei saa me rääkida
mingist kodanikuühiskonnast. Ei ole olemas
mingisuguseid umbmääraseid valitsejaid ei ühistus,
ei omavalitsuses, ei riigis. On naabrimees, kes
vastastikusel kokkuleppel sai volitatud meie mõlema
asju korraldama. Kui ta ülbeks läheb või usalduse
kaotab või lihtsalt enam ei meeldi, tuleb vastavalt
kokku leppida ja naabrimees välja vahetada, mitte
selja taga haliseda ja taaskord lollilt tõdeda – aga
mina ei saa ju mitte midagi teha. See on ju nii lihtne.
Muide Alo Lõhmus tõstatas paar nädalat tagasi
Maalehes
mõtlemapaneva
küsimuse:
“Olete
märganud, kui palju on meie kohalikud juhid hakanud
viimasel ajal käsi laiutades osutama kõrgemalt ja
kaugemalt tulnud käskudele, justkui oleks tagasi
Moskva aeg?” Võib-olla polegi selles midagi olulist
või tõstatamisväärset, kuid nii ta ju ongi ...
Lähen alati ka väga närvi, kui ma näen mõnes
väikeses kohas riiki valitsevale klikile omaseks
saanud ignorantset ülbust. Needsamad memmed ja
taadid siin linnas, kuitahes räpased või vaesed või
napakad, on ikkagi kellegi vanemad või vennad/õed.
Mind väga väga väga häirib suhtumine, kus santidele
vaadatakse ülalt alla ning iga ihurakk kiirgab – noh,
igaüks on enda eest ise. Ei ole nii! Sellepärast me
olemegi inimesed, mitte loomad, et ei ole nii.
Lihtne tööd tegev inimene on jääv nähtus.
Kusagil paralleelmaailmas elavad aga miskisugused
kummalised karjuvad majandusinimesed, kes sittagi
ei tee, vahivad tööinimeste tööd erineva nurga alt,
mõmisevad rahulolevalt või rahulolematult vastavalt
vajadusele ning ühel hetkel kukuvad kõik nagu ühest
suust karjuma, et elu on nii hull. Suur osa nendest
sureb siis ära, paljud siputavad ning rögisevad
agoonias.
Töö pole aga kusagile kadunud. Lihtne tööd tegev
inimene teeb seda edasi, organiseerib oma asjad
rahulikult uuesti ära, omades ikka üsna samasuguseid
vahendeid ja võimalusi. Ja elul pole viga midagi,
ainult et nonde vigisejate kolooniale on kusagil juba
jälle uus algus pandud.
Äkki oleks lihtsalt aeg oma elu organiseerimine
tõsisemalt enda kätte võtta.
Küsis Ebe Pilt, vastas Kaido Veski
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Soojuse hinna tõusu põhjustest ja
Fortum Termesti plaanidest Kundas
Soojuse hinna tõus mõjutab otseselt meie klientide
kulusid ning see on kindlasti ebameeldiv kõigile. Ei
rõõmusta see mingil juhul ka meid, kelle ülesandeks on
Kunda linnaelanike soojusega varustamine. Eelkõige on
põhjuseks energiakandjate hinna järsk tõus viimasel ajal.
Paraku on aga tegemist protsessiga, mida meie saame
väga vähe mõjutada. Alljärgnevalt selgitame soojuse
hinna kujunemise peamisi mõjutegureid, üldist protsessi
ja meie kavasid olukorra parandamiseks.
Soojuse hinna muutumise põhjustest. Kõik
kaugküttesoojuse hinnad kooskõlastab Konkurentsiamet.
Seni kehtinud piirhind 870,30 kr/MWh (55,62 €/MWh)
kooskõlastati 2009. a mais ja me rakendasime alates
1.10.2009. See koosnes piirhinnast 799,84 kr/MWh (51,12
€/MWh) ja sellele eelnenud perioodi kütuse maksumuse
korrektsioonist 70,46 kr/MWh. Korrektsiooni mahu
täitumisel ei ole me alates 1.11.2010 seda komponenti
enam arvestanud. Seega piirhind ei ole kahe aasta jooksul
muutunud.
Selle aasta kevadel esitasime taotluse Kunda
hinnavalemi
uuendamiseks.
Peale
mitmekuulist
kooskõlastamise protsessi kinnitas Konkurentsiamet
Kunda hinnavalemi 21. oktoobril. Hinnavalemi alusel
moodustab kütuse maksumus soojuse hinnast ligi 75%.
Kütuse osakaal on mõnevõrra kõrgem kui muudes
piirkondades, sest kaugküttevõrgu soojuskaod on Kundas
kõrgemad. Ülejäänud osa soojuse hinnast moodustavad
põhjendatud
tegevuskulud,
riigimaksud,
-tasud,
kapitalikulu ja tulukus. Alates 1. detsembrist 2011 on
selle hinnavalemi järgi arvutatud soojuse piirhind Kundas
74,73 €/MWh. Juhul kui saame kütust osta soodsamalt,
kui piirhinnas arvestatud, siis müüme ka soojust vastavalt
odavamalt.
Kundas toodame soojust maagaasist Jaama tn 12a
asuvas katlamajas. Meie poolt ostetava gaasi maksumus
muutub igakuiselt sõltuvalt dollari kursist ja kütteõlide
9 kuu keskmistest hindadest. Maagaasi maksumuse
muutust viimase kahe aasta jooksul illustreerib lisatud
joonis. Vaatamata sellele, et gaasi maksumus langes
2010. aasta teisel poolel, on selle aasta aprillist tõus olnud
juba üle 35%. Viimase kahe aastaga on gaasi maksumus
kahekordistunud.
Seega on Kundas nagu paljudes muudes kohtades
Eestis soojuse hinna tõusu põhjuseks eelkõige
kütuse hinna järsk tõus. Kütuse hindade tõusu on aga
põhjustanud globaalsed muutused maailmaturul. Näiteks
võib siinkohal tuua kasvõi Liibüa sündmuste mõju
toornafta hinnale ja Kreeka võlakriisi mõju euro kursile
dollari suhtes.
Meie tegevused ja plaanid Kunda kaugkütte
olukorra parandamisel. Kunda kaugküttevõrgu
eripäraks on suhteliselt madal soojuse eritarbimine
võrgu pikkuse kohta. See, koos kehva isolatsiooni ja
vähese sooja vee tarbimisega suvel, põhjustab keskmisest
suurema suhtelise soojuskao võrgus. Aastatel 2009
ja 2010 vahetasime välja 1,3 km kaugküttevõrku
Pargi ja Mäe tänava vahelisel alal. Paraku moodustab
renoveeritud võrk vaid väikese osa Kunda 7,8 km

pikkustest kaugküttevõrgust. Renoveerimisega õnnestus
vähendada võrgu suhtelist soojuskadu 4% võrra. Tänaseks
oleme koostanud ja Konkurentsiametiga kooskõlastanud
tegevuskava võrgu soojuskao vähendamiseks järgneva 4
aasta jooksul. Kava elluviimine nõuab üle 500 tuhande
euro, mille tulemusena väheneb soojuskadu järk-järgult
18%-le (3000 MWh võrra aastas).
Nagu juba eelpool kirjutatud on soojuskao üheks
põhjuseks ka väga väike sooja vee tarbimine suvel. Täna
tarbib sooja vett suvel vaid 8 hoonet. Kuna võrk on ka
suvel soe, siis oleks kõikidel hoonetel võimalik sooja vett
teha kaugküttest. Sel juhul kahaneks suhteline soojuskadu
märgatavalt ja selle tulemusena alaneks ka soojuse hind.
Lisaks võrgu parandamisele plaanime rajada
gaasikatlamaja
asemele
puiduhakkel
töötava
põhikatlamaja. Et uue soojusallika rajamise kulud
ei põhjustaks soojuse hinna tõusu, oleme taotlenud
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ka toetusraha.
Loodame väga, et meie taotlus laheneb positiivselt.
Kuigi ka puiduhakke hind on näidanud viimastel aastatel
tõusutendentsi, loodame, et uue katlamaja käivitumine
aitab soojuse hinda stabiliseerida või isegi langetada.
Sel aastal ostsime soodsamat soojust Kunda Nordic
Cement-i gaasimootorist, kuid edaspidi me seda teha ei
saa. Oleme kaalunud ka soojuse ostmist Estonian Celli tehasest ja kasutatud rehvide utiliseerimise keskuse
jääkõli põletamist, kuid need projektid on tänaseks
takerdunud.
Tarbijate soojussääst. Lisaks meie tegevusele
saavad kliendid ise aidata kaasa soojuse säästule. Nii
oma elamutesse tänapäevaste automaatsoojussõlmede
paigaldamisega,
soojuskandja
energia
parema
ärakasutamisega kui ka elamu renoveerimisega. On
välja arvutatud, et toatemperatuuri muutmine ühe kraadi
mõjutab soojuse kulu umbes 5%. Kui soojussõlm töötab
korralikult siis ei teki ülekütmist ja saavutatakse viidatud
sääst. Lisaks võimaldab kaasaegne soojussõlm alandada
tagastuva soojuskandja temperatuuri. Seetõttu vähenevad
omakorda soojuskaod kaugküttevõrgus.
Hoonete renoveerimine on samuti võimalus soojuse
kulu vähendada. Selleks on sihtasutus Kredex välja
töötanud mitmeid toetusmehhanisme, millega saab
tutvuda nende kodulehel www.kredex.ee
9. novembril toimus energiasäästunädala raames
seminar “Kortermaja energiasäästu võimalustest ja
renoveerimise vajalikkusest” Kunda Linnavalitsuses.
Lõpetuseks tahame veelkord kinnitada, et teeme
omaltpoolt kõik selleks, et soojus saaks toodetud parimal
võimalikul viisil ja kaugküttevõrku oleks uuendatud nii,
et need investeeringud omakorda ei põhjustaks soojuse
hinna tõusu. Samuti langetame soojuse hinda siis kui
maagaasi hind meile on madalam kui kooskõlastatud
soojuse hinnas arvestatu.
Mati Tatar, tehnikajuht, juhatuse liige
Arbo Reino, kaugkütte tootejuht
Teet Eelmere, regulatsiooni valdkonna juht
Fortum Termest AS

Uuendati nelja maakonna vahelist noorsootööalast koostöölepingut
2. detsembril 2011 allkirjastasid Lääne-Viru
maavanem Einar Vallbaum, Ida-Viru maavanem Riho
Breivel, Järva maavanem Tiina Oraste ja Soomest PõhjaSavo majandusarengu-, transpordi- ja keskkonnakeskuse
juhataja Kari Virranta Paides toimunud kohtumisel
noorsootööalase koostöölepingu.
Lepinguga
kavandatakse
nelja
maakonna
vahelist noorsootööalast koostööd aastateks 20122013. Möödunud nädalal sõlmitud lepingusse pandi
kirja 8 koostööpunkti, mille teemadeks on noorte
suunamine, toetamine ja nõustamine tööturule
astumiseks, multikultuursus noorsootöös, ettevõtlik
noor, sidusvaldkondade koostöö erinoorsootöös. Kava-

kohaselt toimuvad kogemuste vahetamise eesmärgil neli
koostööpoolte kohtumist Soomes ja neli Eestis – LääneVirumaal ja Järvamaal kummaski üks kohtumine ning
Ida-Virumaal kaks kohtumist.
Nelja maakonna – Ida-Soome lääni, Ida-Virumaa,
Järvamaa ja Lääne-Virumaa – vaheline koostöö sai alguse
1997. aastal.
Eelmine noorsootööalane koostööleping aastateks
2010-2011 sõlmiti Soomes novembris 2009. Selle alusel
toimus kokku üheksa koostöökohtumist, mille teemadeks
olid noorsootöö koolis, erinoorsootöö, noored ja liikumine
ning kodanikualgatus ja noorte osalus.
Allikas: Lääne-Viru maavalitsus

Statistikaameti küsitlusuuringud
toimuvad aasta läbi
Statistikaamet korraldab elanike küsitlusuuringuid
aasta läbi ning ukse taha tulnud küsitleja tuvastamiseks
on mitu võimalust.
“Hiljuti
ajakirjandusest
läbi
jooksnud
libaloendajate teema on inimesed õigusega valvsaks
muutnud,” märkis Statistikaameti välitööde talituse
juhataja Heidi Pellmas. “Tõepoolest, rahvaloendaja
enne 16. veebruari 2012 ei tule, samas toimuvad
Statistikaameti küsitlusuuringud aasta läbi ning
uuringusse sattunud inimesed saavad hõlpsasti
kindlaks teha, kas ukse taha tulnud inimene töötab
Statistikaametis.”
Kuidas teha kindlaks, et tegemist on õige
küsitlejaga.
1. Uuringusse sattunud inimesele on Statistikaamet
eelnevalt saatnud kirja, kus on märgitud küsitleja
nimi, kes temaga ühendust võtab ja küsitleja
telefoninumber.
2. Inimese ukse teha tulles esitab küsitleja pildiga
Statistikaameti töötõendi.
3. Vajadusel saab küsitleja õigsust kontrollida
Statistikaameti telefonil 6259 100.

küsitlusuuringut: 1) Eesti tööjõu-uuring, 2) Leibkonna
eelarve uuring, 3) Leibkondade energiatarbimise
uuring, 4) Täiskasvanute oskuste uuring “Tean ja
oskan”.
“Aastas osaleb Statistikaameti küsitlusuuringutes
kokku enam kui 40 000 inimest,” märkis Pellmas.
“Loodame, et igaühel, kes uuringusse on sattunud
ja kellega Statistikaameti küsitleja ühendust võtab,
on võimalik ka uuringus osaleda,” rääkis Pellmas.
“Uuringusse sattunud inimeste panus on asendamatu
väärtusega ning määrava tähtsusega Eesti elu kohta
tõese pildi saamiseks,” lisas ta.
Statistikaamet on küsitlusuuringuid korraldanud
ligi 15 aastat. Küsitlusuuring tähendab seda, et
pöördutakse otse inimese poole ja kogutakse sellist
teavet, mida muul viisil ei saa — infot kogemuste,
arvamuste, majandusliku olukorra ja elamistingimuste
kohta. Näiteks kui tahame analüüsida Eesti linna- ja
maaperede elamistingimusi, siis ei piisa ehitusregistri
andmetest, kus on küll olemas andmed eluruumi
suuruse ja tehniliste tingimuste kohta aga puuduvad
andmed pere kohta, kes selles eluruumis elab.

2011. aasta lõpus on toimumas neli Statistikaameti
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TOIMETULEKUTOETUSEST
Seoses soojuse hinna tõusuga Kunda linnas
avaldame toimetulekutoetuse taotlemise alused ning
julgustame abivajajaid Kunda linnavalitsuse poole
pöörduma.
Täpsem info: Kunda linna sotsiaaltöötaja Anna
Rohtla, tel: 32 55 996. Vastuvõtt: E, N 9.00-14.00
(Kunda linnavalitsuses); e-post: anna@kunda.ee.
Toimetulekutoetus
on
riigi
abi
puudusekannatajatele,
mida
maksab
kohalik
omavalitsus.
Toimetulekupiiriks
nimetatakse
summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks
äraelamiseks ühe kuu jooksul. Toimetulekupiir sõltub
inimeste arvust perekonnas. Toimetulekutoetust
makstakse allpool toimetulekupiiri elavatele,
sealhulgas ka elukohata inimestele toidu, riietuse ja
muude esmavajalike kaupade ja teenuste ostmiseks.
2011. aastal on toimetulekupiiri määr 76,70 eurot
kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele
liikmele ning 61,36 eurot pere teisele ja igale
järgnevale liikmele. Toimetulekutoetuse saajal, kelle
kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada
koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust
15 eurot.
Toimetulekutoetuse määrab ja maksab valla- või
linnavalitsus ja see määratakse jooksvaks kuuks
eelmise kuu andmete alusel.
Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks
esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on
märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid
(või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad
esitama kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.
Avaldusele
lisatakse
dokumendid,
mis
tõendavad: • alalise eluruumi kasutamise õigust (ostumüügileping, elamuühistu tõend, üürileping, vms. ) esitatakse ainult esmapöördumisel; • üksi elava isiku
või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid
ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud
elatise suurust; • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid
eluruumi alalisi kulusid.
Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik
omavalitsus nõuda muid dokumente.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval
isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek
pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist
kohaliku
omavalitsuse
volikogu
kehtestatud
kulude piirmäärade ulatuses on alla kehtestatud
toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse määramisel
loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes
suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud,
nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht
või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise
majapidamisega isikud.
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna
koosseisu perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti
Vabariigi riiklike või Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste

päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased
juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha
aadressiandmetega.
Õpilasel
ja
üliõpilasel,
kelle
elukoha
aadressiandmed ei lange kokku perekonnaliikmete
elukoha aadressiandmetega, on õigus saada
toimetulekutoetust
oma
rahvastikuregistrijärgse
elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond
oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse
ühise majapidamisega seotud ja ühisel pinnal elavate
inimeste kõigi sissetulekutega.
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse:
• töötasu; • vanemahüvitis; • elatisraha (alimendid);
• töövõimetuslehe alusel makstav hüvitis; • pension
(kõik pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension);
•ametliku hooldaja toetus; • üksi last kasvatava
puudega vanema toetus; • riiklike peretoetuste seaduse
alusel makstavad toetused; • töötu abiraha; • tulu
ettevõtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest
(k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel); • tulu
kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest; • tulu
väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist;
•stipendiumid; • õppetoetus; • honorarid; • intressid
krediidiasutustelt ja hüvitusfondidelt; • muud
sissetulekud.
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata
sissetulekute hulka: • ühekordseid toetusi, mida
on makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
• puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel
makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema
toetus ja hooldajatoetus; • riigi tagatisel antud
õppelaenu; • tööturukoolituses osalemise korral
makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust
ning tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja
majutustoetust.
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse
elamispinna suurust, elanike ja tubade arvu.
Normpinnaks, mille elamuasemekulusid võib
sissetulekust maha arvata, on 18m² üldpinda
pereliikme kohta ja sellele lisaks 15m² pere/leibkonna
kohta. Kui korteri tubade arv on võrdne pereliikmete
arvuga, kuid korteri üldpind on normpinnast suurem,
võetakse aluseks korteri üldpind. Eluruumis üksinda
elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse
määramisel arvestada normpinnaks kuni 51m².
Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse
taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis
olevat kinnisvara, sõidukeid ja väärtpabereid.
Enne toimetulekutoetuse taotlemist kogunenud
võlgnevusi eluasemekulude hulka ei arvestata.
Anna Rohtla
Kunda linna sotsiaaltöötaja

SEB HEATEGEVUSFOND JAGAS
ÕPIHIMUISTELE 26 000 EUROT
Alates sellest sügisest toetab SEB Heategevusfond
neid vanemliku hooleta noori, kes õpivad ametit
kutseõppeasutuses või omandavad kraadi kõrgkoolis.
Esimesel korral taotles stipendiumi 84 noort,
kes on kasvanud üles asenduskodus või turvakodus,
olnud eestkostel või hooldusel peres. 38 noore taotlus
rahuldati. Keskmiseks toetuse suuruseks on 600 eurot.
Stipendiumitaotlejad õpivad üle Eesti väga erinevates
koolides: Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, samuti
Maaülikoolis ja Mereakadeemias. Aga on õpilasi
erinevatest kutseõppeasutustest Lääne- ja IdaVirumaalt, Valgamaalt, Põlvamaalt, Järvamaalt ning
Tartust, Tallinnast.
Fondi toetuse abil ei pea nii mõnigi noor
oma elluastumistoetust maksma ära esimeseks
õppemaksuks ja saab kasutada seda raha igapäevasteks
kulutusteks. Näiteks saab üks õmblejaks õppiv neiu
osta endale õppetööks vajaliku õmblusmasina ja
mitme tudengi arvutimure on nüüd murtud. Lisaks
ei pea paar kolm vanemliku hooleta noort enam
öötööga endale koolikõrvalt hädavajalikku elamisraha

teenima ja saavad keskenduda õpingutele. Soomes
Sibeliuse akadeemias laulmist õppiv tütarlaps saab
fondi toetuse abil välja osta noodid, et neid tulevikus
muusikaõpetajana kasutada. Õppestipendium annab
kõigile, kes toetust said, võrreldes tavaperedes
kasvanud noortega võrdsemad võimalused, sest oma
vanemate toest on nad ilma jäänud.
SEB Heategevusfond korraldas kõigile toetust
taotlenud noortele tunnustatud koolitaja Tiina Saare
poolt juhitud karjääripäeva, kus jagati näpunäiteid
selle kohta, kuidas leida õige amet ja enda andeid
maksimaalselt realiseerida.
Järgmine õppestipendiumi taotlemise võimalus on
2012. aasta jaanuaris.
SEB Heategevusfond kogub annetusi ja teostab
aasta ringi mitmesuguseid projekte turvakodudes
viibivate laste toetuseks, koordineerib kasuperede
nõustamist ja alates käesoleva aasta sügisest annab
välja stipendiume.
Kati Käpp
SEB Heategevusfondi projektijuht

TAOTLE ISIKUT TÕENDAVAT DOKUMENTI AEGSASTI!
Aastail
2012-2014
mitmekordistub
kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes
klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad seoses
5- ja 10aastase kehtivusega dokumentide üheaegse
aegumise tõttu.
Kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja
esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti.
Dokumendi kättesaamisel tuleb arvestada 30
päevase tähtajaga.
Kui oled 15-aastane või vanem Eesti kodanik,
kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass
(pass) või isikutunnistus (ID-kaart), siis esita
taotlus uue ID-kaardi saamiseks posti või e-posti
teel.
Dokumendi kättesaamiseks pead pöörduma
meie teenindusse.
ID-kaardi eest peab tasuma riigilõivu. Alla

15-aastasele Eesti vanaduspensioni eas isikule,
keskmise, raske või sügava puudega isikule on
riigilõiv 6,39 eurot (99,98 krooni). 15-aastasele ja
vanemale isikule 24,28 eurot (379, 90 krooni)
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida
Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt reisimiseks
väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti ega eposti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh
taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta
on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti
kodulehelt www.politsei.ee rubriigist teenused,
e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või
infotelefonil 612 3000.
Politsei- ja Piirivalveamet
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Meeldetuletuseks Kunda linna elanikele
Eakate päevakeskus Meelespea asub
aadressil Mäe 11, tel: 32 21 324. Pakutavad
avahooldusteenused:
* koduhooldus
* dušš
* pesu pesemine
* supiköök
* huvitegevus.
Päevakeskus on avatud igal tööpäeval
8.00- 16.00. Supiköök 11.30-13.00. Pesu
pesemine ja duši all käimine 8.00-14.00.
Huvitegevus 12.00-16.00.
Huvitegevus: laulmine, tantsimine,
ajalehtede- ajakirjade ja raamatute
lugemine, muusika kuulamine, televiisori
ja videofilmide vaatamine, käsitöö,
õmblemine, toitude valmistamine, peod,
vestlusringid, kohtumised huvitavate
inimestega, ekskursioonid jne.
Sotsiaalteenused:
heategevustuba,
supiköök, pesu pesemine, parandamine

ja triikimine, duši all pesemine, juuksuri
teenused, koduteenused, loengud ja
nõustamine.
Tervishoiuteenused:
vererõhu
mõõtmine, ravimteede joomine ja
võimlemine.
Avahooldusteenused päevakeskuses
(välja arvatud supiköök ja pesutuba):
* igapäevane huvitegevus, samuti
õmblusmasina ja triikraua kasutamine
ning ravimteede joomine ja vererõhu
mõõtmine on tasuta; * juukselõikus,
ilukirja-, fotograafi- ja silmade värvimise
teenuste hind kokkuleppel teenindajaga.
Kunda
Eakate
Päevakeskuse
supiköögi teenuse hinnad (0,5 liitrit/üks
portsjon suppi): * Kunda Linnavalitsuse
kinnitatud nimekirja kuuluvale kliendile
– tasuta. * Kõigile ülejäänud teenuse
sihtgruppi kuuluvatele klientidele – 0,45
EUR.

Kunda
Eakate
Päevakeskuse
pesuköögi teenuse hinnad:
* Duši kasutamine (10 min/kord; ilma
pesuvahendita) – 0,77 EUR.
* Pesu pesemine (5 kg ehk masinatäis/
kord; koos pesuvahendiga – 1,60 EUR.
Kunda
Eakate
Päevakeskuse
ruumide kasutamise hinnad äri- ja/
või raotstarbel: * Tasuliste ürituste,
huviringide, kursuste jne läbiviimiseks,
samuti korteriühistute, erakondade ja
äriühingute, koosolekute/ nõupidamiste/
esitluste läbiviimiseks – 3,19 EUR/tund.
*Pensionieas linnaelanikud (alates 65eluaastast) – 3,19 EUR/tund. * Kõik
ülejäänud kasutajad – 6,39 EUR/tund.
Anna Rohtla
Kunda linna sotsiaaltöötaja

Rahvaloendus hakkab vastuseid otsima
Juba vähem kui kuu aja pärast, 31.
detsembril algab Eesti üheteistkümnes
rahva ja eluruumide loendus, mis
lubab selgust luua paljudes tähtsates
küsimustes Eesti elanike kohta. Selleks,
et tulemused ikka täpsed oleksid, on
loenduse küsimustele vastamine igale
Eesti elanikule kohustuslik.
“Loendusel osalemine on tõepoolest
kohustuslik. Ainult siis, kui meil on
täpne ja ajakohane statistika meeste
ja naiste arvust ning erineva vanuse,
hariduse ja elukutsega inimeste
paiknemisest, saame oma ühiskonnale
seada mõistlikke tulevikusihte,” rääkis
Jõhvi ringkonnajuht Anu Blum.
Rahvaloendus on ainus võimalus
vajalikke andmeid saada ja seetõttu on
loendusel osalemise kohustus kirjas ka
riikliku statistika seaduses. Loenduse
metoodikajuhi,
Tartu
Ülikooli
emeriitprofessor Ene-Margit Tiidu
sõnul pole selles midagi uut – juba
1922. aastal, kui toimus iseseisva Eesti
Vabariigi esimene rahvalugemine, oli
küsimustele vastamine kohustuslik.
“Tol ajal öeldi ka, et rahvalugemine
annab rahvale silmad ning et rahvas,
kel puuduvad rahvalugemise andmed,
ei tunne iseennast. Need on minu
arvates igati ilusad mõtted, mis sobivad
ka tänasesse päeva,“ rääkis Ene-Margit
Tiit. „Kasutagem siis seda võimalust,
mis meil on ja anname ka tänasele
Eestile silmad, et näha, millised me
tegelikult oleme.”
Vastused
ainult
statistika
tegemiseks. Ringkonnajuht Anu Blum
teab, et kohalikud inimesed on loenduse
eel juba väga põnevil – kui palju meid
siis ikkagi on. “Loendusel kogutud
andmed aitavad hiljem ju vastata
nii paljudele olulistele küsimustele.
Inimeste paiknemise järgi saab näiteks
teada, kas teede ja ühistranspordivõrk
vastab inimeste vajadustele, milliste
sotsiaalteenuste järgi hakkab eri
piirkondades vajadus tekkima,” tõi
ringkonnajuht vaid mõned näited selle
kohta, miks loendus on meile kõigile
vajalik.
Neile
ja
teistele
tähtsatele
küsimustele vastamiseks on vaja üksnes
statistikat. See tähendab, et loendusel
kogutud isikuandmed on kaitstud
ja neid ei anta edasi kolmandatele
osapooltele. Ka riigiasutustele mitte.
“Rahvaloendusel esitatud andmetest

Rahva ja eluruumide
loendus 2011
•
31. detsember 2011:
kõik rahvaloenduse andmed
kogutakse 31. detsembri
seisuga
•
E-loendus:
31.
detsember 2011 – 31. jaanuar
2012
•
Küsitlusloendus: 16.
veebruar – 31. märts 2012
•
Rahvaloendaja näitab
alati
töötõendit,
kannab
salli ja sinist kohvrit, Teie
palganumbrit ei küsi ja enne
16. veebruari Teid loendama
ei tule.
•
Tulemusi avaldatakse
alates 2012. aasta maist.
•
Rahvaloendusel
osalemine on kohustuslik.
kellelegi
mingeid
õiguslikke
tagajärgi küll kindlasti ei tule,” ütles
Blum. “Neid andmeid ei anta mitte
kellelegi edasi ja statistika tegemisel
eraldatakse vastustest ka inimeste
isikuandmed. Seega ei pea keegi ka
kartma, et muutuks tema sissekirjutus,
sotsiaaltoetused või pensionimaksed.”
Esimest korda saab e-loendada.
Selleks,
et
andmete
kogumine
oleks kõigile võimalikult mugav,
on loendajate käsutuses sülearvutid
ja päris esimest korda on võimalik
end ka ise interneti teel loendada.
“Rahvaloendus algabki 31. detsembril
just e-loendusega, kus terve kuu jooksul
on võimalik kõigile küsimustele vastata
hoopis internetis,” rääkis ringkonnajuht
Anu Blum. “Eks see on ju teada, et
meie inimesed on võib-olla natuke
häbelikud ja ei taha võõrale inimesele
endast kuigi palju rääkida. Seepärast
ongi väga mugav, et igaüks, kel IDkaart või pangakoodid olemas, võib
loendusankeeti täita ka täitsa omaette,
arvuti taga istudes,” selgitas Blum.
Interneti teel loendusel osalemiseks
peab olema võimalus kasutada arvutit

ja internetti ning veebilehel asuvasse
ankeeti sisselogimine toimub IDkaardi või internetipanga kaudu. Koht
ei ole seejuures oluline: olgu selleks
siis enda või oma lähedaste kodu,
töökoht, raamatukogu või koguni buss.
E-loenduse keskkonnas on olemas
kõik vajalikud juhendid ja abi saab
küsida ka Statistikaameti infotelefonil
625 9100 või e-posti teel aadressil
klienditugi@stat.ee. E-loenduse ajal
vastab infotelefon kõigil nädalapäevadel
kell 8–22, küsitlusloenduse ajal
veebruaris ja märtsis esmaspäevast
reedeni kell 8–18.
Tuleb ka rahvaloendaja. Kes eloendusel osaleda ei soovi või ei jõua,
võib oodata hoopis rahvaloendaja
külastust – nemad hakkavad inimesi
külastama alates 16. veebruarist ja
teevad seda kuni märtsi lõpuni. Kui
kedagi pole kodus või pole vastamiseks
parim aeg, jätab loendaja postkasti
teatise oma kontaktandmetega. “Siis
tuleks loendajale helistada ja leppida
kokku kohtumiseks sobiv aeg,” ütles
ringkonnajuht.
Statistikaameti
palgatud
2200
rahvaloendajat
hakkavad
inimesi
külastama alates 16. veebruarist.
Neid tunneb ära Statistikaameti poolt
väljastatud pildiga töötõendi, sinise
kohvri ja loenduse kirjadega salli
järgi. Tavapärase paberankeedi asemel
märgivad nad vastused sülearvutisse
ja kunagi ei küsi inimestelt nende
sissetulekut.
“Tõesti, ühtegi rahvaloendajat
enne 16. veebruari ei tule ja nemadki
külastavad vaid neid inimesi, kes pole
osalenud e-loendusel või kui ankeet on
jäänud lõpetamata. Küll aga jätkavad
endiselt oma tööd teiste uuringutega
seotud
Statistikaameti
küsitlejad
ja neid ei tasuks karta, vaid küsida
igalt külaliselt, kes end küsitleja või
loendajana esitleb, töötõendit, millel
kindlasti peab olema pilt,” soovitas
Jõhvi ringkonnajuht Anu Blum.
Kogu info rahva ja eluruumide
loenduse kohta on leitav aadressil
www.REL2011.ee ning detsembrikuu
jooksul
jõuavad
kõikidesse
postkastidesse ka loendust tutvustavad
voldikud.
Karin Volmer
Statistikaamet

Tänuavaldus

Kunda Grossi toidukaupade töötajatele tänu, eriti tublidele, lugupeetud Nina
GRUSA, Eve KIPPEL, Ljudmilla SMORODINA, Svetlana FROLOVA. Soovin
jätkuvalt meeldivaid kordaminekuid töös, häid jõule ja aasta uus teil rohkem
rõõme toogu ...
Heldi Randver

AASTA TEGIJA 2011
Aasta tegija ja/või teo auhinna
eesmärk on väärtustada ning avaldada
avalikku tunnustust igal aastal isikutele
või ettevõtetele, kes oma tööalase või
ühiskondliku tegevusega on silma
paistnud linna arendamisel, tõstnud linna
mainet ja toonud paikkonnale tuntust.
Aasta
tegija
nimetus
antakse
tunnustusena üksikisikule või ettevõttele,
kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju
majanduse, kultuuri, hariduse, spordi,
sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas
on aasta jooksul silma paistnud erilise
tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt
Kunda linna arengut.
Kandidaadi tegevus peab:
•
kaasa aitama linna arengule ja
positiivse maine kujunemisele;
•
parandama
paikkonna
majanduslikku olukorda;
•
parandama ja väärtustama
linna elukeskkonda või tooma linnale
tuntust.
ESITAMINE. Ettepanekuid aasta
tegija auhinna kandidaatide kohta
võib teha iga linnas elav isik ning iga
linnas tegutsev asutus, ettevõte või
mittetulundusühing. Ettepanekud koos
põhjendustega esitatakse kirjalikult
linnavalitsusse Kasemäe tn 19 Kunda või
linnavalitsus@kunda.ee märgusõna all
«Aasta Tegija» hiljemalt 10. jaanuariks
2012.a.

Kandideerima võib esitada:
•
Inimesi, kes on oma töös
saavutanud silmapaistvaid tulemusi või
kes on kohusetundlikult ja pikka aega
täitnud oma tööülesandeid, saavutades
kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi
oma valdkonnas.
•
Ettevõtjaid uute töökohtade
loomise, piirkonna investeeringute eest
ning linna hallatavate asutuste ja linna
ürituste toetamise eest.
•
Linna
haridus-,
kultuurija sporditegelasi eduka esinemise
eest võistlustel, konkurssidel, linnas
suurürituste eduka korraldamise eest.
•
Linna hallatavate asutuste
töötajaid, kes on töötulemuste põhjal
tunnistatud oma erialal aasta parimaks.
•
Kooliõpilasi
eriti
heade
tulemuste puhul, eduka esinemise puhul
aineolümpiaadidel ja konkurssidel.
•
Teisi füüsilisi kui ka juriidilisi
isikuid mitmesuguse linnale kasu ja
tunnustust toonud tegevuse eest.
Kandidaatide nimekirja vaatab läbi
linnavalitsus. Linnavalitsus otsustab aasta
tegija nimetuse määramise laekunud
ettepanekute alusel.
Aasta tegija auhinnad antakse
üle vabariigi aastapäeva pidulikul
tähistamisel. Teade aasta tegijate
kohta avaldatakse linnalehes ja linna
koduleheküljel.

Kunda linna ajaleht MEIE KODU
Mälestame sõbralikku naabrit

Sügistuulega Sa läksid teele,
mälestus jääb Sinust meelde …

Valus on mõelda, et Sind pole
ja iial Sa meie juurde ei tule ...

Saima Villikut

Koidula Zadonskajat

Silvi Kägu
Mälestavad

Avaldame südamlikku kaastunnet
omastele
Mäe 14 IV trepikoja elanikud

mälestavad Rannapiigad

Laululustijad, Lobisejad, Põrandaalused
ja memmede tantsurühm ja rühmade
juhendajad

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.

MEIE KODU

detsember 2011

Kunda spordikeskus soovib kõigile tervislikku
jõuluaega ning sportlikku uut aastat!

19

detsember 2011
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MEIE KODU

KOHVIKUTUUR JÕULUEELSES KUNDAS
Väike
seltskond
tegi
advendiaegses Kundas kohvikutuuri, et uurida-kogeda, milliseid
maitseelamusi
Kunda

linna
kohvikud
pakuvad.
Kohvikutuuritasid Sirje Liiskmaa,
Kristi Onkel, Maiu Küngas, Helen
Jagant, Kertu Kaljund ja Ebe Pilt.

Blücheris
23.
novembril
2011
külastasime Blücheri kohvikut,
kus meile pakuti üleküpsetatud
liha karamelliseeritud sibulaga,
lisandiks ahjus küpsetatud kartulid
toorjuustukreemi ja hapukapsa
-apelsinisalatiga,
magustoiduks
piparkoogi-tiramisu cappuccino v
espressoga … Nauding!
Blücheri kohviku avamisega
on loodud justkui uus alus – lisaks

lõunasöögi ja hea kohvi nautimise
võimalusele – ka Kunda linna nn
õhtusöögikultuuri uuele algusele.
Jõulutuledesäras on jõeäärne
kohvik ääretult kaunis. Väga suurt
rõõmu teeb Blücheris pakutav
kvaliteetne
maitseelamuseks
loodud kohv.
Blücheri kohvik asub Kundas
Lontova tn 2, tel: +53 60 6666.
Avatud: K–P kell 12.00–21.00.

Spordikeskuses

Põdra pubis

2. detsembril 2011 käisime
uudistamas spordikeskuse kohviku
menüüd. Meile oli kaetud armas
lõunalaud. Maitsesime kohviku
jõulupraadi – lepasuitsuvorstikesi,
krõbedate munderkartulite, kastme
ja salatiga. Magustoiduks pakuti
nostalgilist kirjut koera kohviga.

Kohvik pakub kaasaegset võimalust
kõht kiiresti täis saada. Vahelduseks
võib hamburgerilõuna väga vahva
– lapsemeelselt tore olla :) ...
SPORDIKESKUSE KOHVIK
asub Kundas Kasemäe tn 19 ja on
avatud E–R kell 9.00–20.00, L–P
kell 11.00–20.00.

Põdra pubis

Blücheris
30.
novembril
2011
lõunastasime Põdra pubis.
Meid ootas rikkalik peolaud
pubi suures jõuludeks ehitud
saalis, mille interjööris on tunda
suurejoonelist
ja
külluslikku
vabadust, mis loob soovi sõbrad
kokku kutsuda, et üheskoos
aega veeta ja pidutseda … Põdra
pubis on selleks kõik võimalused
olemas.

Kohvikutuuritajad sõid liharulle brändikastmes, verivorste,
kartulit ja hapukapsast, desserdiks
jõhvikatega toorjuustu-piparkoogimagustoitu
kange
kohviga.
Maitsev ja külluslik!
Põdra pubi asub Kundas Jaama
tn 6, tel: +32 21 515. Avatud E–R
kell 11.00–19.00; L,P tellimisel.
Võimalus tellida peo- ja peielaudu
kuni 100 inimesele.

Kajakas

Saarepiigas

9. detsembril 2011 ootas meid
pisike ja soe Kajaka kohvik.
Sõime väga maitsvat ahjulõhet või
prantsuspärast üleküpsetatud liha.
Lõunasöögi lõpetuseks keedeti
6. detsembril 2011 olime
Saarepiiga kohvikus ning maitsesime nende traditsioonilist jõulupraadi. Saarepiiga kohvik asub
Kundas Kasemäe tn 6, tel: +372 32
24 255; e-post: info@saarepiiga.ee.

kuuma kohvi ning pakuti piparkooke.
Imeilus, kodune ja hooliv … Kohvik
Kajakas asub Kundas Sadama tee 2a
ning on avatud E–P kell 9.00–19.00.
Avatud: E–N kell 10.00–20.00, R
kell 10.00–22.00, L kell 12.00–
22.00, P kell 12.00–18.00.

SUUR AITÄH!

AASTAVAHETUSPIDU
Kunda linna klubis
Lõpetame vana aasta pidulikult
ja tervitame uut rõõmsalt üheskoos!
Peo algus kell 22
Teid ootab sel ööl:
* Ansambel Projektor; * Klaasike vahuveini;
* Meelikütkestav tantsutrupp AMICI;
* Lõbus oksjon
* Hommikutundidel muusika DJ Martineero valikul; * Üllatus
*Avatud kohvik
Peopääse maksab eelmüügis 10 eurot (kuni 30.12.2011)
ja samal õhtul ostes 13 eurot.
Palume lauad broneerida tel 32 21556 või 53862485 või klubi@kunda.ee
hiljemalt 28. detsembriks!!!

