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JUTUAJAMINE JÕULUVANAGA
Jõulukuu alguses käis Meie Kodu
toimetaja külas Kunda linna jõuluvanal. Ajasime juttu, rääkisime jõuludest ning maast ja ilmast.
Kuidas teist jõuluvana sai?
Kõigepealt sai minust näärivana.
1962. aastal peale sõjaväge oli Äntu
kooli õpetaja hädas, sest sealse kandi
näärivana oli raudtee peal tööl ning
kooli peole ei saanud minna. Õpetaja
palus, et aitaksin hädast välja. Ma
siis aitasin. See oli esimene kord,
kui mind näärivana riietesse pandi.
Tookord olid takust habe ja juuksed,
punane müts ja suured kindad, lambanahkne kasukas tagurpidi seljas
– nägin välja nagu näärisokk vist …,
vitsakimp vööl (kuigi vits on selline
imelik dekoratsioon, sest ei nääride
ega jõulude ajal ei taha küll kedagi
vitsutama hakata). Pärast seda esimest
korda hakkaski nn näärivanatellimusi
tulema.
42 aastat tagasi aga kolisin Kundasse, minuga koos liikus kaasa nn
kõlakas, et Kundasse tuli näärivana.
Poeg hakkas siin lasteaias käima ja
kasvatajatädi Reet kutsus mind kohe
lasteaeda näärivanaks, öeldes, et see
näärivanaprobleem on nüüd lahendatud. Nii oligi. Reet ise oli väga
andekas – laulis ja mängis kaasa, nii
et temaga oli lihtne koostööd teha.
Lisaks tekkis hulk väljakutseid
asutustesse ja mujale ka. Kõige pingelisem oli alati linna näärivana tegemine. Sõitsime lahtise autoga linnas
ringi ja kingitusi tuli siis hulgi jagada
– see oli füüsiliselt raske töö. Õnneks
oli mul ikka kolleege ka. Üks kõvemaid tegijaid nääri- ja jõuluvanana oli
tol ajal Metsa Juku, aga oli teisi ka.
Jõuluvanale saadetavad kirjad
tulevad postitädide kaudu siiani minu
postkasti. Vahel on tükk tegu, et need
väikesed Marid ja Jürid kõik üles
leida, kes kirja on saatnud, et õigetele
päkapikkudele lapse soovist märku
anda.
Kas jõuluvanaks sünnitakse või
õpitakse? See on ikka kutsumus.
Päris jõuluvanaks peab sündima.
Kõik, kes tahavad olla õiged jõuluvanad, peavad olema hingega asja kallal.
Siis on see tänu- ja rõõmuväärne töö.
Tean ütlust, et iga heategu saab alati
karistuse. Mina seda ei usu. Usun,
et kui teistesse suhtuda mõistvalt (ja
seda mitte ainult jõulude ajal), siis
mõistetakse sind ka.
Mis on jõuluvana töös kõige tähtsam? Kõige olulisem on, et jõuluvanal
oleks iga lapse jaoks aega. Lapsed on
ju jõuluvana terve aasta oodanud ja
salmide-laulude õppimisega vaeva
näinud. Kui siis laps vaatab sulle sügavalt silma sisse – see tekitab tunde,
et jõuluvana on väga vaja. See on
kõige suurem tasu jõuluvanale, kes
oma tööd hingega teeb.
Noorte jõuluvanade puhul olen vahel märganud viga, et neil ei ole laste
jaoks aega. See on konveierjõuluvana,
kes tuleb, ütleb, et olen põhjamaalt ja
tõin kingitusi, ning läheb ruttu, sest tal
on väga kiire. Noortele jõuluvanadele
soovitaksin lapsemeelsust, et nad end
selle pisikese põnni olukorda kujut-

Jõuluvana lubas enesest lahkesti ka pilti teha. MK
leksid, seda pingsat ootust tajuksid
– ehk aitab see lapsele keskenduda.
Kiirjõuluvanad on sellised, kes tekitavad kurbust ja pettumust. Sellised
jõuluvanad võiksid pigem tulemata
jääda, kingitused päkapikkudega kuuse alla saata. Jõuluvana ülesanne on
au asi. Lapse rõõmu tuleb märgata ja
hinnata.
Pahandab mind see, kui näen napsutavaid jõuluvanasid. Nemad peaks
küll lastest kaugele hoidma. Jõuluvana peab olema tasemel.
Oluline on ehedus. Üsna tähtis on
ka riietus ja kõik sinna juurde kuuluv.
Meie Nata (kes tol ajal oli klubijuhataja) ütles kord, et nüüd on sitsimantli aeg möödas ja tema muretseb
mulle õige jõuluvana kostüümi. Kõik
klubisse jõudnud kostüümid olid aga
mulle väikesed. Lõpuks kombineerisime ühest umbes 50–60 aastat vanast
sametkuuest mulle mantli. See on ilus
veinipunane kuub, millel koiaugud
kinni ning valged äärised kaunistuseks õmblesime. Selle mantliga
käin siiani.
Kas jõuluvana päkapikkudesse
usub? Mina usun kohe kindlasti.
Mõni aeg tagasi juhtus meil tore
lugu. Pojatütar, kes oli tol ajal alles
päris pisikene, tõi oma sussikese meie
aknale ka. Minul aga oli suur pika
säärega jahisaabas, mille selle väikese
sussi kõrvale seadsin. Kui pisiplika
tuli vaatama, mis sussi sees on, siis
leidis, et temal oli komm, aga vanaisa
saapasse olid päkapikud kirjutanud:
“Vanaisa, ära ole ahne!”
Mida siis tuleb jõuluvanal teha,
kui on näha, et pisikene tegelane
kardab hirmsasti? Mul on selline

reegel, mida pean meeles hoidma ja
iga kord enesele sisendama, et esialgu
tuleb vaikselt-vaikselt rääkida, et end
seltskonda sisse meelitada. Olen vahel
näinud, et lapsed on esialgu ema süles,
hoides kõvasti kaelast kinni, aga
tasakesi ja pikkamööda last enesega
harjutades kaob lõpuks hirm ära. Jõuluvana on ses mõttes ka psühholoog.
Last tuleb mõista ja vajadusel suunata ning aidata. Vahel jääb salm ka
lugemata, aga sellest pole ju midagi,
küll järgmisel aastal jõuab julgemini
lugeda.
Kas nüüdki tuleb igal aastal jõuluvana teha? Muidugi, kuigi paljudest ja eriti suurtest üritustest olen viimasel ajal juba ära öelnud. Kostüümis
olla on väsitav. Noored jõuluvanad
tulevad peale, eks nii peabki olema.
Traditsioonilised käigud (u kümmekonna pere juurde) teen ikka ära.
Kuidas aeg on jõulusid muutunud? Ennemalt olid teistmoodi
kingid – pisikesed asjad, kommikotid ja piparkoogid. Mänguasju
kingiti vähe. Nüüd minnakse vahel
(mängu)asjadega ikka väga liiale. Siis
ei ole ühelgi asjal enam seda mõnu.
Kuidas jõuluvanal suhted nn
suurte inimestega on? Täiskasvanute
puhul on vaja palju rohkem näitlejaannet. Lastega on asi lihtsam ja
loomulikum. Õnneks olen näiteringis
käinud ja saan ka suurtega hakkama.
Aga eks väikseid apsakaid ja huvitavaid momente on ikka juhtunud.
Kas te oma lapsepõlvest jõuluvana mäletate? Mul on meeles selline lugu, et meil olid lubjavildid laka
peal. Need olid väga sarnased nendele
viltidele, mis jõuluvanal iga kord

jalas olid. Mina võtsin ükskord kätte
ja joonistasin viltidele A-tähed peale
ning jäin järgmisi jõule ootama.
Lisaks mõtlesin, et vanaemal oli
alati just jõuluvana saabumise ajal
igasuguseid imelikke hädasid – millal
oli vaja lehma lüpsta või muid asju
laudas toimetada. Alati just kõige
tähtsamal ajal.
Sel korral jälle. Vanaema läks taas
ära ja hetk hiljem tuli jõuluvana, minu
poolt A-dega ära märgitud vildid jalas
… Tegin sellega endale muidugi
karuteene, sain asja selgeks natukene
liiga vara (olin siis umbes kuuene) …
Aga vaatamata sellele ootan siiamaani ikka jõuluvana.
Kas jõuluvanal enesel on salmid
selged? Salme on mul palju peas.
Igaks juhuks, et vajadusel ka lapsi
aidata. Üks lemmiklugu on ikka see:
“Meie kiisul kriimud silmad, istus
metsas kännu otsas, piip oli suus ja
kepp oli käes, kutsus lapsi lugema,
kes see luges, aru sai, sellele ta tegi
pai …” (siis muidugi teen väikesele ka
pai) ja edasi “… kes ei osand lugeda,
see sai tukast sugeda …” (siis näitan
iseenda peal tukistamist, aga mitte
kunagi lapse peal) …
Millised on jõuluvana jaoks kõige
mõnusamad pühad? Kõige toredam
on oma pere ringis olla. Kuuske pole
me metsast enam aastaid toonud,
oleme alati ühele postamendile nn
jõulukompositsiooni loonud, kus
ehted säravad. Lapsed – poeg ja tema
pere – tulevad külla, perenaine paneb
midagi head lauale, ajame juttu ja nii
lihtsalt olemegi.
Mida jõuluvana teeb, kui tuju
on paha? Paha tujuga lähen metsa.

Mets aitab, kui hingel on raske. Mets
maandab, rahustab ja kosutab. Puhkan
kõige paremini looduses. Kevadest
sügiseni on maakodu juures Eismas
käed-jalad tööd täis.
Mis on jõuluvana lemmikroog?
Söön praktiliselt kõike, st olen mitmekülgne … Jõuluvana menüüsse peab
tavaliselt midagi üsna mehist kuuluma
– seapraad või midagi muud taolist.
Kõik peab olema muidugi hästi valmistatud. Perenaine on mul köögis väga
tubli, oskab kokata. Kui aga emand
on tööl, siis on vahel päris hea soust
ja kartulid valmis teha (alles hiljuti
keetsin metssealihast sülti). Teen seda
siiski üsna harva, kuigi tunnen end
köögis päris hästi.
Sõjaväes keetsin üle kahe aasta
sõduritele süüa (viimasel aastal
vanemkokana) … Selle mõtte kohta,
et mehed on paremad kokad, arvan
ma, et kui mehed süüa teevad, siis
nad keskenduvad söögitegemisele,
perenaised aga peavad end paljude
muude asjade vahel jagama – küll
nad pesevad pesu, koristavad ja teevad kõike muud ühel ja samal ajal.
Sedasi ei saa ju keskenduda. Ja toitu
ei tohi üle soolata, magusus tuleb alles
jätta. Kajaka kohvikus (mida sadamas
peame) ma ka alati ütlen, et ärge, kallikesed, ainult toite üle soolake. Ühe
tilga tõrvaga rikub meepoti ju ära,
meetilgaga tõrvale ei tee aga midagi.
Kas nn kriisis majandus on ka
jõuluvana tegemisi puudutanud?
See puudutab kõiki. Näen perede ostukorve, mis on tagasi- ja kokkuhoidlikud. Maiustuste pealt hoitakse kindlasti kokku.
Magusa puhul tuleb mõelda, et ega
sellega liialdada ei olegi hea. Kõigega
peab piiri pidama. Oluline on, et laste
kõhud oleks korralikult täis.
Humanitaarabisse
aga
tuleb
suhtuda austuse ja lugupidamisega.
Hoolimatust on valus vaadata.
Jõuluvanadel on oma organisatsioon. Kas Te sinna kuulute? Kunagi käisin kokkutulekul või koolitusel
Viljandis, kus olid koos jõuluvanad ja
pulmaisad. Kuulasime loenguid rahvatraditsioonidest ja muust taolisest.
Huvitav oli küll, kuigi praktiliselt sain
kasu vist pigem isamehena.
Tänapäeval räägitakse palju nn
jõulustressist. Kuidas jõuluvana
seda soovitab vältida või sellest üle
olla? See on asjatu hingepiin. Asi on
selles, et iga inimene oskab tegelikult
oma lähedastele rõõmu valmistada.
Asi pole ju mitmes kotitäies kingitustes, vaid lihtsas hoolimises. Jõulud
päästab nutikus ja leidlikkus. Siis ei
ole stressi ka. Ülepingutatud jõuludega püütakse ilmselt midagi muud
kompenseerida. Peomeeleolu puhul
tuleb delikaatselt jälgida, et kõik oleksid võrdsed.
Raskeid aegu on ju palju olnud.
Liigset muret ja pinget pole vaja eneses tekitada.
Jõuluvana soovib kõigile jõulurahu ja -rõõmu!
Mõtted pani kirja Ebe Pilt
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Hea Kunda inimene!
Üks aastaring on jällegi täis saamas
ja uus valmis järge üle võtma.
On olnud raske ja suuri väljakutseid
esitav aasta, mis nii mõnelgi korral on
pannud kõikuma meie arusaamised ja
usu võrdsetest võimalustest, heaolust
ja õnnest. Samas ei saa ükski areng olla
kunagi suunatud ainult positiivsusele
– ka paigalseis ja tagasilöögid on arengu
lahutamatuteks osadeks. Vaadates linna
järgmise aasta kõhnukesena tunduvat
rahakotti, peab tõdema, et ka eesootaval
aastal on väljavaated võimaluste kiireks
paranemiseks väga väikesed. Kuid lootust ja usku ei tohi kaotada, sellega me
ainult süvendaksime keerulise olukorra
raskust ja pikkust.

Linna kui terviku areng peab jätkuma ka rasketes tingimustes ja sellele
saad kõige rohkem kaasa aidata Sina,
hea kaaslinlane. Head, abivalmid, tublid
ja püüdlikud inimesed ei ole Kundast
kuhugi kadunud. Uskuge mind, tänane
suurem pingutus tasub Teile kunagi
topelt, mil sellega kaasneb ka rõõm ja
rahulolu eneseületamisest.
Hea inimene, tänan Sind kõige selle
positiivse eest, mida Sa teinud oled, ning
selle eest, et Sa ei ole lootust kaotanud.
Soovin Sulle jõuludeks kodusoojust ja
hingerahu ning uueks aastaks paljude
soovide täitumist.
Arvo Vainlo
Kunda linnavolikogu esimees

Head kundalased!
Peagi lõppema hakkav 2009.
aasta on toonud enamikus maailma ja
Eesti paikades kaasa suuri muudatusi.
Kriis on mõjutanud nii reaalsektorit,
tööjõupoliitikat kui ka igaühe isiklikku
elu ja meeleolusid. Võimalik, et ma
ei oska siinkohal kuidagi objektiivne
olla, kuna suhtun oma elukohta hea
tunde ja optimistlike emotsioonidega,
kuid mulle näib, et Kunda on suutnud
raskest ajast üle olla! Renoveeritud
noortemaja, kauneima omavalitsuse
tiitli pälvimine maakonnas, Kunda linna
klubis alustatud remont, linna filmi ja
uue kodulehe loomine ning lastele ja
peredele mõeldud üritused näitavad
edasiminemise tahet ja ettevõtlikkust.
On midagi, mis nii praegu kui ajaloolise
teadmisena teeb südamele eriliselt rõõmu. See on Kunda kultuur! Suvine XIII
mere- ja perepäev, muusikakooli 45.

aastapäev, rohkete kultuuri-, spordi- ja
huviringide tegevus, saksofoniõpilaste
talve- ja suvekool, Kõkutajate 20. tegevusaasta, Kunda Hiiemäe päev ja muud
tegemised tunnistavad Kunda kultuurielu mitmekesisust ja kundalaste jonni
traditsioonide ning kultuuri arendamisel
ka raskete aegade kiuste.
Aasta lõpp on aja mahavõtmise,
tagasivaatamise, järelemõtlemise ja
tuleviku planeerimise aeg. Kundalastel
on palju, mida meenutada ja mille üle
heameelt tunda ning mis innustab minema veelgi suurema teotahtega uude
aastasse. Soovin teile emotsionaalset ja
sooja lähedastega koosviibimise aega
ning rahulikke ja lumiseid jõule!
Teie
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem

Maavalitsus annab teada
Liinil nr 15 Rakvere – Kunda – Rakvere võivad Rakvere linna üle 70-aastased
pensionärid ja liinide 1, 2, 3 ja 5 kuupiletiga reisijad Rakverest kell 12.00, 13.00,
14.00 ja 15.00 ning Kundast kell 12.50, 13.50 ja 14.50 väljuval bussil Rakvere ja
Lihakombinaadi peatuste vahel sõita tasuta.

Tulumaksu laekumine maakonna
omavalitsustele on veidi paranenud
Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsuste laekus möödunud kuul üksikisiku
tulumaksu 30,9 miljonit krooni. Seda on
1,4 milj krooni enam kui tänavu oktoobrikuus, kuid 6,2 miljonit krooni vähem
kui 2008.aasta novembris.
Maakonnas keskmiselt laekus tulumaksu 17% vähem kui eelmise aasta
novembrikuus. Kõige paremini laekus
tulumaksu Rägavere vallas ja Kunda
linnas – vastavalt 12% ja 13% vähem
kui mullu novembris. Kehvemini laekus
tulumaksu novembris Tamsalu vallas
– 25% ehk 609 tuhat krooni vähem kui
eelmise aasta novembris.
Omavalitsuste lõikes on tulumaksu
11 kuuga laekunud paremini Rakvere

linnas – 105,85 milj krooni ja Tapa
vallas – 46,9 miljonit krooni ehk 12%
vähem kui mullu sama ajaga. Kehvemini aga Kunda linnas, Rägavere ja
Rakvere vallas – 16% vähem.
Käesoleva aasta alguse 11 kuuga
on Lääne-Viru kohalike omavalitsuste
eelarvetele laekunud kokku 369,5 miljonit krooni tulumaksu. 2008. a 11
kuuga laekus tulumaksu 426,2 miljonit
krooni ehk 56,7 miljonit krooni enam
kui tänavu.
Lääne-Viru maakond on tulumaksu
laekumist Eesti keskmisega samal
tasemel.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik

Tõusev päike Viru-Nigula kiriku taustal. Foto autor Lea Metsis
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Jõulutervitus
Suur ootamine on ära oodatud
… Valguse võitlus pimedusega on
alanud. Palju … nii palju on väljas
valget valgust. Veel eile võbelesid
härmalõngad ümber puude, täna kõliseb
lumi külmast ja päikesest. Eestimaa
heitlik talvetervitus …
Ees ootavad pikad pühad, mida sel
aastal jätkub õige ohtrasti nii jõuludeks
kui aastavahetuseks. On aega aeg maha
võtta ja iseendaga aru pidada … Mis oli
mööduval aastal hästi? Mida toob kaasa
tulevik?
Eks kõigil on olnud päevi paremaid
ja halvemaid. Meenutamist väärivad
ehk mõlemad. Inimene õpib ikka kõige
paremini iseenda vigadest.

Mida head tõi Kunda linnale aasta
2009? Rahakott oli küll õhem, aga häid
asju oli ikka. Lasteaeda saab minna uut
treppi mööda. Kalmistu tee sai (kahjuks
küll osaliselt) uue katte. Remonditud sai
väikelaste mänguväljakuid.
Suurim heameel on, et noortemaja
ümbrus on uueks muutunud. Tegevust
jätkub seal just nendele, kellel väikelaste
mängumaale enam asja pole.
Hea meel on selle üle, et Eestimaa
kodukaunistamise ühendus märkas
meid ja oleme esimene omavalitsus
maakonnas, kelle heakord leidis
tunnustamist
vabariigi
valitsuse
tasemel.
Ka järgmine aasta ei saa kerge

olema, keerulised ajad on tulemas.
Tahaks väga säilitada seda, mille oleme
saavutanud …
Siit ka minu jõulusoov: palju lund ja
jõuluvalgust, palju hoolivust ja sallivust
kaaslaste suhtes. Ärge siis unustage
pühkimast puhtaks oma uksetagust ka
pühade ajal, et kõigil oleks linnatänavail
hea liikuda, et ei oleks libedust, et kõik
oleksid rõõmsad ja rahu oleks maa peal.

Kirikud sisaldavad väärtuslikke
kultuuri-,
ajaloo-,
kunstija
vaimupärandeid. Ometi pole kirik
tavaline hoone, vaid on Jumala
teenimise paik, seepärast on teatud
reeglid, mida peaks teadma pühakojas
käitumise kohta. Esmalt tuleb meeles
pidada, et kirik on palvekoda.
* Et kirikutel pole peale annetuste
muid sissetulekuid, on kirikusse
sisenemisel tavaks panna korjanduskarpi
rahatäht. Summa ei pea olema suur,
väikesele kogudusele on ka väike raha
suureks abiks.
* Mehed võtavad kirikusse sisenedes
mütsi peast. Kirikusse ei ole sünnis tulla
rannariietuses või dressipükstes.
* Kirikus tuleb liikuda vaikselt, eriti
siis kui kirikus peetakse jumalateenistust
või talitust. Lapsed kirikus on teretulnud,
kuid neile tuleb õpetada, et seal ei saa
kilgates ringi joosta. Mobiiltelefonid
tuleks lülitada hääletuse režiimile.
Nätsukommidega maiustamine kirikus
ei ole sünnis.
* Tavaks on, et palvete, kiituslaulu,
piiblilugemiste,
usutunnistuse,
armulaualiturgia ja õnnistamise ajal
seistakse. Kahtlemise korral tuleks
käituda teiste kirikuliste järgi.
* Jumalateenistus võib kesta umbes
poolteist tundi. Lahkudes enne lõppu,
tuleb seda teha vaikselt. Hilinemise
korral peaks end vargsi kirikuliste sekka
pingile poetama. Liikumine kirikus ei
ole sobiv palve ajal, vajadusel võib seda
teha laulu ajal.
Kõike
ülaltoodut
arvestades
saame üksnes nii väljendada oma
austust sakraalhoonesse ja pühamuses
asetleidvate teenimiste suhtes.
Palvetamine, põlvili laskumine,
ristimärgi tegemine või kummardamine
pole kiriku külastajaile kohustuslik.
Aga alles hiljuti seisis üks
meeskodanik keset Kunda kirikut,
müts peas, ja teatas ise õnneliku näoga
juuresolijaile, et temagi on leeris

käinud. Hingedepäeva üritusel oli
kirikus külastajaid, kes hoolega nätsu
mugisid. Loodame, et edaspidi kirikus
keegi enam niimoodi ei toimi.
Käitumise ühe osana kirikus
on ka kiriklike ametitalituste eest
annetamine. Rõõmustav on, et igal
aastal leidub inimesi, kes soovivad
lasta end kiriklikult ristida, leeritada või
laulatada. On loomulik, et neist saavad
koguduse uued liikmed. Kirikuõpetajale
antav tasu talituseks ettevalmistamise
eest on kokkuleppeline. Eraldi raha on
kogudusele/kirikule antavad annetused.
Ehmatav oli üks juhtum, mil jäeti
kirikule ametitalituste eest annetused
tegemata.
19. augustil 2009 kinnitas Kunda
koguduse juhatus ametitalituste eest
kirikule antavate soovituslike annetuste
uued alammäärad järgmiselt: ristimine
– 250 krooni, leer – 750 krooni, laulatus
– 1000 krooni, matus – 500 krooni.
Laste ja mittetöötavate noorte ristimise
ja leeri puhul on annetuste suurus
vabatahtlik. Kiriku tegevliikmete surma
korral annetust ei võeta.
Koguduse liikmete aastaannetus
on 1% tema aasta sissetulekust. Seda
annetust saab teha ka osade kaupa. Aitäh
igasuguste kirikule tehtud annetuste
eest! Annetuste suhtes peetakse
koguduse juhatuse sekretäri Anne
Lipmaa poolt kindlat arvestust. Iga
aasta jaanuaris saab tutvuda kulutuste
aruandega ja uue eelarvega.
Igavikupäevaga
–
surnute
mälestuspäevaga (sel aastal 22.
november) lõpeb kirikuaasta. Jätame
lihtsalt kõik ebameeldiva eelmisse
kirikuaastasse maha. Uus kirikuaasta
algab 1. advendipäevaga (sel aastal
29. november). Mitu aastat on kiriku
kaunistamisel advendiks oma lahket
abi pakkunud Tiiu Lilbok. Tänavu oli
tal selles heaks abiliseks Anne-Svetlana
Pärnamägi. Koguduse ja õpetaja poolt
siiras aitäh neile! Advendipäeval on

muusikalise kingituse kirikusse toonud
muusikakooli
kooriklassi
õpilaste
ja vilistlaskoori esinemine Kaie Aja
juhtimisel.
Soovime uuel kirikuaastal rohkem
headust ja andeks andmist kõigile.
Seoses kirikuõpetajate vahetusega
teenib Kunda koguduse jumalateenistusi
diakon Heinar Roosimägi. Praegu veel
endisel ajal – kell 16.00.
Kunda koguduse juhatus ja õpetaja
soovivad oma kirikulistele head uut
kirikuaastat!
Head kontserdid meie kirikus on alati
teretulnud. 20. detsembril esines Kunda
kirikus mitu külaliskoori. Kontserdi
korraldas Kunda linna klubi.
Jumalateenistused toimuvad kell
16.00 nii jõululaupäeval (24. XII) ja ka
1. jõulupühal (25. XII). Kohtumiseni!
Head jõuluaega ja meeldivat
aastavahetust kõigile!

Tulgu uus aasta kõigele vaatamata
hoogsalt ja aisakellade helinal!
Sirje Liiskmaa
Kunda linna heakorranõunik

Kiriku teemadel

“Kirikukell lööb päevale rütmi ja
paneb meid kuulama.”
Heldi Randver
Kunda koguduse juhatuse esimees

JÕULUÕHTU KIRIKUS
24. detsembril 2009
kell 14.00
1. jõulupüha
25. detsembril 2009
kell 16.00
Jumalateenistus
3. jaanuaril 2010 kell 14.
Teenib diakon
Heinar Roosimägi

Lumevalgus Lontova teel. Foto autor Sirje Liiskma
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Kallis linnarahvas!
Mõni sõna käesolevast aastast,
tuleviku väljavaadetest ja muidugi
head soovid kõigile uueks aastaks.
Pole saladus, et 2009. aasta on olnud
Kunda Nordic Tsemendile raske ja suuri
väljakutseid esitav aasta. Ehitustööstus
ja sellest sõltuv tsemenditurg sattus
vabalangusesse ja vähenes eelmise aastaga
võrreldes umbes kaks korda. Samal ajal
sattusid ehitussektorid raskustesse ka
meie peamistes eksportriikides Soomes,
Venemaal ja Lätis. Sellest tulenevalt olime
sunnitud oma tootmismahtusid vähendama
ja jääma tööle ainult ühe pöördahjuga.
Oleme palju vaeva näinud kulude
kärpimisega ja pidanud tegema valusaid
otsuseid
koosseisude
vähendamisel.
Ausalt öeldes oli see üks puhastustuli,
millest meie tubli meeskond on firma läbi
toonud.
Meie töövõidud 2009. aastal. Uue
killustikusõlme
käivitamine
LõunaAru karjääris, mis on selle ala tehnika

viimane sõna ja tekitab suurema
võimsuse juures vähem jäätmeid. Tahkete
alternatiivkütuste projekti lõpetamine,
mis sai palju meediakajastust ja on nii
kesskonnasõbralik kui ka majanduslikult
kasulik. Samuti tasub ära märkida, et
alustasime Eestis graniitkillustiku müüki
ja saavutasime juba esimesel aastal 5%-lise
turuosa. Graniit tuleb HeidelbergCement-i
Tau karjäärist Norras.
Kunda sadama kaubakäive kahanes
tunduvalt teises kvartalis, kuid suvel
hakkasid mahud uuesti kasvama. Võib
öelda, et sadama tonnid on küll umbes
viiendiku võrra vähenenud, aga töö käib ja
jätkub järgmisel aastal hea hooga.
Tänu rasketele otsustele sel aastal on
meie positsioon järgmisele aastale vaadates
palju tugevam, kuigi 2010. aasta kerget elu
ega majanduse kiiret paranemist ei luba.
Usun, et kõige hullem on siiski läbi, aga
meie jaoks jätkub järgmiseks aastaks veel
piisavalt väljakutseid. Ehitusturu tõusmist

me ühegi märgi järgi prognoosida ei saa,
hea, kui see jääb käesoleva aasta tasemele.
Sellepärast on ka järgmisel aastal meil
plaanis töötada ainult ühe ahjuga. Näeme,
et eksport Läti suunas langeb, aga Soome
ja Venemaa poole on märgata paranemise
võimalusi.
Majanduslikus mõttes seisab ettevõte,
vaatamata selle aasta kahjumile, endiselt
väga tugeval alusel, sest laene meil ei ole
ja rahavoog on väga hea.
Suured tänud kõikidele klientidele,
eriti neile, kes on konkurentsis meile
lojaalseks jäänud. Tänan kõiki töötajaid
ja koostööpartnereid, kellega, hoolimata
majanduse tormituultest, on koostöö olnud
konstruktiivne.
Soovin
linnarahvale,
töötajatele,
klientidele ja kõikidele koostööpartneritele
rahulikku
jõuluaega
ning
head,
teguderohket uut aastat!
Meelis Einstein
KNT-i tegevdirektor

Jõulukingiks suitsuandur!
Iga päev saab Eestis tules kahjustada
kuus kodu, igal nädalal kaotab elu inimene.
Tulekahjudes hukkutakse peamiselt öösel
magades mürgise suitsu sissehingamisel.
Suitsuanduri ülesanne on avastada
tulekahju algstaadiumis ja teavitada valju
häiresignaaliga
tulekahju
tekkimisest.
See annab võimaluse kiire tegutsemisega
tulekahju käepäraste vahenditega kustutada
või ohutult ruumidest lahkuda ning oma elu
ja vara päästa. Suitsuandur kaitseb Sind ka
naabrite juures juhtunud õnnetuse korral.
Päästeteenistus on infoandja, miks on
suitsuandur vajalik ning kuhu ja kuidas see
paigaldada. Selleks, et suitsuandur oma
ülesannet täidaks, tuleb seda sarnaselt muule
kodu sisustusele hooldada igal ühel endal.
Kauba
eest
vastutab
kaupleja.
Päästeteenistus suitsuandureid ei müü.
Nõuetele vastaval anduril peab olema EN
märgistus (tagaküljel tavaliselt märgitud EN
14604) ja tähis CE. CE-märgistus on tootja
või importija poolt antud garantii, et toode
vastab kõikidele olulistele töötervishoiu
ja -ohutuse nõuetele. Ilma nende tähisteta
suitsuandurit Eestis ega mujal Euroopa
Liidus müüa ei tohi. Kui poes müüdaval
suitsuanduril tähistust ei ole, tuleks sellest
teavitada tarbijakaitseametit, sest kauba eest
vastutab kaupleja.
Suitsuanduriga peab kaasas olema
kasutusjuhend, mis tuleb enne paigaldamist
kindlasti läbi lugeda. Nii väldid vigu anduri
toimimises. Kui suitsuandur seada üles
valesse asukohta või jätta hooldamata, siis
võib ta tulekahjust mitte teada anda või

hakata hoopis piiksuma siis, kui toas suitsu
polegi.
Millist
andurit
valida?
Lihtsaim
lahendus on patareitoiteline optiline või
ioonsuitsuandur. Ahiküttega elamusse on
soovitav hankida lisaks ka vinguandur, sest
küttekolde enneaegse sulgemise tagajärjel
võib tekkida olukord, kus lõhnatu ja
nähtamatu vingugaas eraldub koldest ilma
suitsuta.
Kuidas ja kuhu paigaldada? Suitsuanduri
võib paigaldada igaüks ise vastavalt
seadme kasutusjuhendile. Üldjuhul tuleb
andur kinnitada kruvidega lakke vähemalt
poole meetri kaugusele seintest ja muudest
takistustest. Esmalt tuleb suitsuandur
paigaldada magamistoa eesruumi (koridori
või elutuppa). Kui suitsuandureid on mitu, siis
magamistubade ja lisakaitseks ka ülejäänud
eluruumide lakke. Suures korteris võiks
olla kindlasti rohkem kui üks suitsuandur
- nii on võimalik tulekahju kiiremini
avastada. Kui suitsuandur paigaldada ainult
kõige tagumisse tuppa, siis näiteks köögis
puhkenud tulekahju korral avastab see andur
põlengu alles siis, kui kogu korter on juba
paksu suitsu mattunud ja läbi suitsu välja
pääseda pole enam võimalik.
Vältida tuleb suitsuanduri paigaldamist
kohta (vannituppa, kööki pliidi kohale), kus
niiskus ja aur võivad tekitada valehäireid.
Eramajas tuleb paigalda suitsuandur
kindlasti igale korrusele. Suurematesse
majapidamistesse (nt talud) on soovitav
muretseda mitu omavahel “suhtlevat”
andurit.

Kuidas hooldada?´Veendumaks, et seade
on töökorras, vajuta nädalas korra ja ka pärast
puhastust suitsuanduri kontrollnuppu, kuni
kostab testsignaal. Andurilt pühi tolmu paar
korda aastas. Patarei vaheta kohe, kui andur
selle tühjenemisest piiksudega märku annab.
Igal seadmel on kasutustingimused,
mida rikkudes seade ei tööta enam nii, nagu
peaks. Kindlasti ei tohi ise avada anduri
korpust ega selle valmisolekut lahtise tule
ja suitsuga testida. Sellise (ise)tegevusega
võib suitsuandurile tekitada vigastusi ja
elektroonika läbi põletada enne, kui jõuab
kätte hetk, mil andur suitsu olemasolu
kontrollib ja tööle rakendub. Anduri tehnilise
rikke korral eemalda patarei ja pöördu müüja
poole. Suitsuandur tuleb uue vastu vahetada
umbes iga kümne aasta tagant ja peale
tulekahjusuitsu saamist.
Kui valid suitsuandurile õige asupaiga
ja hooldad õigesti, ei tohiks see valehäireid
anda ning rakendub tulekahju korral
õigeaegselt tööle.
Tulekahju tagajärjed on hävitavad ...,
kuid neid on võimalik ennetada. Kingi
naabrile jõuludeks suitsuandur, millega tagad
turvalisema elu ka oma perele!
Lisainfot päästevaldkonda puudutavate
teemade kohta saab ööpäevaringselt
töötavalt päästeala infotelefonilt 1524 ja
veebilehekülgedelt:
www.rescue.ee
ja
www.kodutuleohutuks.ee
Natalja Lebedeva
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhtivspetsialist
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Mõeldes Katrin Reimusele
Ööliblikas, su tung on imeline.
Sealt (siit) pole tagasiteed.
Ööliblikas, su tund on imeline.
Siit (sealt) pole tagasiteed –
teispoolsused mõlemad need …
(Katke Juhan Viidingu luuletusest “Ööliblikas, su tung on imeline”)

Saadan pilguga kalmistule suunduvat
seltskonda. Küünal põleb. Aeg peatub.
Kõik ebaoluline muutub tühisemast
tühisemaks … Meenub viiv, mil inimelud ristusid. Mõtteisse talletuvad ideed
ja paleused, mis suutsid – ja suudavad
alati – meid oma lihtsuses, elukogemuses ja -tarkuses kõige sügavamas mõttes
palju rikkamaks, paremaks ja ilusamaks
muuta ...
Tänu ja suure austusega
Ebe Pilt

Linnavolikgu ja -valitsuse istungid
Novembris-detsembris toimusid Kunda linnvolikogu istungid 2. ja 9. novembril
ning 7. detsembril 2009. Istungi protokollid on väljas Kunda linna kodulehel: http:
//www.kunda.ee/.
Novembris-detsembris toimusid Kunda linnvalitsuse istungid 4., 11., 19., 24., novembril ning 3. detsembril 2009. Materjalid on väljas Kunda linna kodulehel: http:
//www.kunda.ee/.

Kuulsuste käejäljed Kundas
Kunda tsemendimuuseumis on oma
käejälje tsementi vajutanud kümned
kuulsad eestimaalased alates Mikk
Mikiverist, Veljo Tormisest kuni Jaan
Krossini. Seekordne näitus on teistsugune. Välja on pandud käejäljed, mis on
saadud paberile kirjutamise teel.
Näitusele
pannakse
Virumaa
Muuseumid kogudest Otto Wilhelm
Masingu (1805), Juhan Kunderi, Oskar
Lutsu, Marie Underi, August Mälgu,
Henrik Visnapuu kokku 25 tuntud
eestlase käekirja näidise originaalid.
Kõrvuti tuntud Eesti kirjameestega
pannakse välja 30 tuntud kundalase
käekirja näidised. Esindatud on Nordic
Tsemendi juhatuse esimees Meelis Einstein, linnapea
Allan Aron, maavanem ja tuntud
kundalane Einar Vallbaum, kauaaegne
volikogu esinaine Anne Tasuja ja

sadama direktor Aleksander Nikolajev.
Samas on esindatud ka I klassi õpilase Kristel Laanemi ja gümnasisti Paul
Kaasiku kirjanäidis. Virumaa Muuseumi
juhataja Ants Leemets: “Hämmastav on
vaadata käekirja allakäiku, ehkki kõigile on selge, et selles on süüdi arvutid.
Samas on südantliigutav lugeda Oskar
Lutsu oma käega kirjutatud “... kui Arno
isaga koolimajja jõudis ...””
Näituse eesmärk on koguda kokku
käekirja näidised ja kirjutusvahendid,
panna need näituse lõppedes kasti ja
kirjutada peale silt: nii kirjutati aastal
2009 Kundas. Viiekümne aasta pärast
on huvitav vaadata imelikke pastakaid
ja kirju.
Lisainformatsioon:
Terje Gutmann 510 3177
Ants Leemets 5013584
www.svm.ee

Isepäine õitseja - kasakate kaasavara
Harilik tõlkjas ehk rakvere raibe ehk venekapsas
pärineb Ees-Aasiast, kus on poolkõrbe ja stepitaim.
Meie jaoks on ta tüüpiline invasiivne taim.
XVII saj. esimesel poolel tungis harilik tõlkjas
üle Kaukasuse Euroopasse. Sageli liikus taim kaasa
Vene sõjaväega, kuna esines lisandina hobusesöödas.
Näiteks Pariisi ümbrusse jõudis ta Vene-Prantsuse

sõja (1812) ajal. Eestisse saabus rakvere raibe kasakatega koos Krimmi sõja (1853 - 1856) aastail.
Kõigepealt kinnitas ta kanda Põhja-Eestis, Rakvere
ümbruses - siit ka rahvapärane nimi. Praegu haarab
hariliku tõlkja levila peaaegu kogu Euroopa. Eestis on
teda kõikjal, eriti ohtralt Põhja-Eestis.
Harilik tõlkjas kasvab jäätmaadel, põldudel, teeäär-

tel. Ta on kahe- või mitmeaastane taim. Tema peajuur
ulatub kuni 1,5 m sügavusele. Peajuure vigastamise
tagajärjel muutub see mitmepealiseks - taim võtab
põõsa kuju. Hästi paljuneb ta ka juuretükkidest. Seega
on selge, et rakvere raipest vabanemine pole kerge.
1939. aastal anti isegi välja määrus, millega kuulutati
tõlkjas kogu riigis hävitamisele. 1947. aastaks loodeti

temast lahti saada. Määrust mittetäitvaid maaomanikke ähvardas tõsine karistus - kuni üks kuu aresti
või sajakroonine rahatrahv. Kahjuks segasid vahele
riigipööre ja II maailmasõda. Hariliku tõlkja kaitseks
räägib vaid see, et tegemist on hea meetaimega.
Allikas: Loodusmuuseumi koduleht:
http://www.loodusmuuseum.ee

Kurv Kundasse

Fotode autor Väino Randver
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(Jõulu)eine Urve juures

Õues on talv ja pakane. Meie aga
jõuame sooja kohvikusse, kus kõik
on nii, nagu kohvikus olema peab.
Mängib mahe muusika, ootamas on
jõululaud kuuele. Pisiasjadest koosnev
tervik ja hästi läbi tunnetatud detailid
saavad osaks maitseelamusest või on
selle eelduseks. Nõud ja lauahõbe
ning jõulukaunistus laua keskel on
valitud nii, et tervikkompositsioon
on maaliline ja eritasapinnaliselt

skulptuurne.
Värvid
rõhutavad
pidulikku meeleolu ...
Esimese roana pakub Urve meile
vürtsikat kõrvitsasuppi suitsujuustu
ja murulauguga. Midagi nii maitsvat
ja kreemist pole meist keegi enne
maitsnud … Supimeister reedab
saladuse, et kreemisuse annab supile
lisaks juustule vahukoor (mis tuleb
supile blenderdamise ajal lisada).
Põhiroaks on hapukapsaga
täidetud loomaliharullid ploomikastmes, millele lisaks pakutakse
tüümianikartuleid ja hapukapsast
jõhvikatega. Liha on mõnusalt mahlane
ja pehme, kartulid kuldpruunid
ja krõbedad ning kapsa teevad
jõhvikamummud lihtsalt lõbusaks.
Maitseelamus on suurepärane. Prae
kõrvale on Urve valinud Hispaania
veini Gran Castillo Family Reserve
(Cabernet Sauvignoni), mis on
huvitavalt tammise maitsega ning
toob oma magusa vürtsikusega prae
maitsed eriti hästi esile. Julge ja
huvitav valik, mida tasub proovida nii
neil, kes armastavad magusat veini,
kui ka neil, kes on harjunud täiesti
kuivade veinidega.
Desserdiks on Urve valmistanud
rullbiskviidi jõhvikakreemi ja
sidrunimangokastmega. Biskviidi
muudavad jõululiseks taignale lisatud
piparkoogitükid ning pipar, mis annab
sooja ning teeb tuju heaks. Koogi
kõrvale joome värskelt pressitud
kohvi ... Urve istub lõpuks meie
juurde. Lobiseme ja jagame muljeid

maitsetest ja elamustest ning tunneme
suurt rõõmu, et Kundas on koht, kus
oodatakse külalisi perfektselt kaetud
laua ning pühendumuse ja kirega
valmistatud roogadega. Aitäh, Urve!
MK
toimetaja
kohtub
kohvikupidaja Urvega veel eraldi,
et rääkida pisikesest kohvikust ja tema
tegemistest Pargi tänaval lähemalt.
Esialgu on Urve kohmetu, öeldes: “Ma
ei ole ju millegi erilisega hakkama

saanud …” Peaaegu igapäevase
tänuliku lõunastajana suudan ta siiski
leheloo tarbeks mõtteid vahetama
meelitada …
Kuidas sa toitlustamise juurde
jõudsid? See juhtus üsna juhuslikult ja
tänu Natale (Natalie Neiglale), kes oli
tol ajal klubijuhataja. Elasime perega
1990ndate aastate alguses Soomes.
Pärast augustiputši tulime Kundasse
tagasi. Tööd mul ei olnud. Otsisin
võimalusi ja küsisin ka Nata käest,
tema võttiski mu klubisse esialgu
koristajaks. Kundas toitlustajat ei
olnud. Seminaridele kohvilauad, vahel
ka lõunad ja muu taoline tehti klubis
oma jõududega. Ühel päeval helistati
ja paluti lõunasööki ja kohvilauda
25-le inimesele. Nata lubas kõik
vastu võtta ja lõunasöögi asjad korda
ajada. Ise ta keetis siis supi ja mina
tegin praed. See oli esimene kogemus
toitlustajana.
Kas oled seda ala ka õppinud?
Erialalt
olen
kondiiter,
kuigi
sellekski õppisin pool kogemata.
Tahtsime sõbrannaga minna Tallinna
tehnikakooli
müüjaks
õppima,
kuid vastuvõtukomisjonis öeldi, et
müüjatele pole enam ühiselamukohti.
Kondiitrite tarbeks kohti veel oli.
Me ei teadnud kondiitritööst midagi
arvata, aga komisjonis räägiti meid
ära, et küll me õpime ja saame
teada. Tegelikult oli päris huvitav.
Küpsetasime saiu ja küpsiseid,
tegime torte ja praktikad toimusid
väga põnevates kohvikutes – Tallinna

kohvikus, Olümpias ja Virus ning
Moskva kohvikus. Kundas töötasin ka
mingi aja kondiitrina. Toitlustamist
laiemalt tuli aga töö käigus õppima
hakata. Eks kalkulatsioonid olid
esialgu keerulised – arvestasin vist
ikka pool kilo liha inimese kohta jne.
Palju
sa
praegu
jõuad
kondiitritööd teha? Eriti ei jõua.
Võiks palju rohkem teha. Aga oma
kohviku firmakoogi teen küll alati
ise. Laudadele tellitud kringlite ja
tortidega saan samuti hakkama.
Kas oled ise ka maiasmokk?
Magusat armastan ma küll. Olen
kommimaias.
Mida sulle valmistada meeldib
– kas magustoite või suppe-praade?
Soolast toitu meeldib vist rohkem teha
kui magusat.
Mis sind inspireerib? Kuidas Sa
uusi maitseid leiad? Vahel on mõnes
hea valikuga poes maitseaineriiulite
juures huvitav lugeda ja uurida. Sealt
saab ideid, mida hiljem saab edasi
mõelda ja katsetada, et mida, kus
ja kuidas kasutada. Nii olen näiteks
šokolaadi-tšillipipra ja apelsinipipra

põnevad
maitsed
leidnud.
Inspiratsiooni leian ka ajakirjadest.
Mõtted ja ideed tulevad tavaliselt
öösiti või hilisõhtuti. Tihti panen
menüüd ka just öösel kokku. Kui aega
on, siis katsetame uued ideed köögis
läbi ka, aga kui ei jõua, siis teeme
kohe otse peolaua tarbeks.
Kas sul on abilisi ka? Köögis
on üks abiline. Rohkem ei kannata
väikefirmasse palgata. Kui teaks ja

oleks kindel, et kliente on stabiilselt,
siis võiks üks abiline küll veel
juures olla. Muidu on ikka nii, et
vahel peab köögis päris üksi olema.
Alles hiljuti oli selline päev, kus
kliente oli palju-palju rohkem kui
nn tavapäevadel. Olin köögis üksi ja
vahepeal oli nutt kurgus, et lihtsalt
ei jõua. Aga hakkama sain. Pääsu
tegelikult ju polnud. Need on sellised
proovilepaneku või enesetestimise
päevad. Õhtul päevale tagasi mõeldes
tundus, et ei olnudki nii hull.
Kes sul kodus süüa teeb? Kodus
ei ole meil pliitigi. See on täpselt
see olukord, et kingsepal pole kingi.
Kohvik on koduköögi eest ka. Suurt
peret mul pole, abikaasa käib siin
söömas. Kodus teeme ainult kohvi
ja võileibu. Kodu on söögitegemisest
puhkamiseks.
Kuidas sa puhkad? Tavaliselt
planeerib mu puhkeaja tegevusi
lapselaps – jaanuaris viieaastaseks
saav poiss. Vahel on muidugi
pisipõnni jaoks arusaamatu, et
kui temal on puhkepäev, siis miks
vanaema ikka kohvikus peab olema.
Kui koos oleme, siis käime tihti maal
hobuseid vaatamas ja nendega minu
venna juures toimetamas. Talvel
kelgutame, nagu ikka väikestega
on. Aega on alati nii vähe, et kõik
vabad hetked saabki ikka pojapojaga
veedetud.
Mida te jõuluajal teete? Sel aastal
ongi kummalisel kombel kohe mitu
vaba päeva. Eks käime poja perel
külas, samuti õe juures ja emal külas.
Nii et pühad veedame hästi lihtsalt ja
koos lähedastega.
Milline on sinu nägemus
ideaalsest jõululauast? Kindlasti
peaks laual olema ilus puhas lina,
kaunid nõud, jõulukompositsioon
võiks ju olla, aga piisab ka lihtsalt
küünlast, taustaks hea muusika.
Roogadest eelistan traditsioonilisi
jõuluroogasid, puhtaid ja selgeid

MEIE KODU
maitseid.
Natukene
võib
ju
eksperimenteerida
ka.
Hiljuti
proovisime teha hapukapsaga täidetud
liharulle − need võiksid hästi ka
jõululauale sobida. Ainult toorained
peavad head olema, siis on tulem
ka hea (näiteks nende liharullide
puhul peaks täidiseks mõeldud
hapukapsas hästi mõnusalt krõmpsuv
olema jne). Desserdiks teeksin mõne
jõuluteemalise koogi või pakuksin
kohupiimavahtu vaarikatega. Oluline
on, et kõik oleks lihtne ja kerge, ilus
ja väljapeetud, ei midagi ülepakutut.
Meeles tuleks pidada, et inimene sööb
ju 90% silmadega.
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Kes su kohvikus muusika valib?
Ise valin. Taustamuusika on oluline.
Üks klient kunagi märkis, et igal pool
on majaveinid, aga siin kohvikus on
majamuusika. Hea ja tuttav ning
turvaline tunne on oluline. Õigel ajal
ja õiges kohas peab kõlama ka õige
muusika. Pisiasjad on olulised.
Kuidas
lõppevat
aastat
iseloomustad? Aasta oli raske, eriti
viimased kuud on väga keerulised ja
pingelised olnud. Aga eks kõigil on
olnud raske – omanikel ja klientidel
samuti. Kergenduse lootust või
pinge leevenemist praegu veel ei
tunne. Hindu ei saa ju kohvikus
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Elamusi igaks päevaks – verikäkid Lyoni-päraselt
Vaja
läheb:
Rakvere
verikäkke 400 g; searasva 50 g;
õunu 200 g; fariinsuhkurt 20 g;
mõni oks rosmariini.
Kuidas valmistada? Koori
õunad, eemalda südamik ja lõika
1 cm paksusteks viiludeks. Kuumuta pannil pool kogust rasva,
lisa juurde õunarattad ja fariinsuhkur ning küpseta mõlemalt
poolt 2-3 minutit (kuni õunad on
kuldpruunid). Lisa juurde paar
rosmariini oksa.
Lõika verikäkk viiludeks ja
prae ülejäänud searasvas 3-4
minutit ja pane 5 minutiks ahju
180 kraadi juures küpsema.
Juurde võib serveerida pohlamoosi ja õunad võib asendada
küpsetatud kõrvitsaga.
Allikas: Rakvere LK

Kuidas sa peolaua tervikkontseptsiooni lood, nii et maitsed
ja visuaalne pool tasakaalus
oleksid? Tervik tekib ja areneb välja
töö käigus. Mingit selget visiooni
mul esialgu valmis pole. Algidee
on olemas, kuid see hakkab end ise
looma. Loetud retseptidegi puhul
on sedasi, et need annavad esialgse
tõuke, lõpuks kohandan kõik ikka
oma maitse ja meeleolu järgi. Eks
kogemused aitavad õigeid maitseid
ja tervikuid tunnetada. Palju peab
muidugi lugema ja uurima.
Milliseid suuri toidutrendide
muutusi sa oma tegevuse jooksul
toitlustajana oled tähele pannud?
Eks mingil määral on maitseeelistused ikka muutunud, kuigi
näiteks eestlaste sünnipäevalauad on
ajast aega olnud väga traditsioonilised,
mõnes mõttes isegi konservatiivsed.
Maitseharjumused on püsivad, ega
need väga kergesti ei muutu. Uute
trendide ja maitsetega on lihtsam
vastuvõtumenüüdes katsetada ja
mängida, kuid uute ja põnevate
maitsete kõrvale tuleb kindlasti
pakkuda ka midagi traditsioonilist,
millega inimesed on harjunud ja mis
täidab ka normaalselt kõhtu.
Kuidas end uues paigas ja
kohvikus tunned? Kas rahvas on
kohviku üles leidnud (klientuur
on olemas)? On küll. Enne kohviku
avamist käisin siin ise tihti istumas
ja keskkonda tunnetamas, juba siis
sain aru, et siin on väga hea ja mõnus
olla. Natukene raskeks ja keeruliseks
teeb olukorra muidugi see, et tegu on
rendipinnaga.

lakke kergitada. Kohvikupidamine on
praegu rohkem nagu hobi. Ots otsaga
kokku on keeruline toime tulla. Aga
ma siiski loodan, et tulevad paremad
ajad.
Mis arvad sellest, et Kundas
puudub kohvikus või restoranis
aÌ la carte õhtustamise võimalus?
Oleme mõelnud, et paaril õhtul
võiks kohvik avatud olla (reedellaupäeval näiteks). Praegu on aga
kõik need õhtud reserveeritud olnud.
Nii ju ka ei saa, et kuulutame kohviku
õhtul avatuks, kuid tegelikult on
saal reserveeritud ja uksed kinni.
Meeskond peaks ka selleks suurem
olema. See võimalus on aga praegugi
olemas, et kui päev või paar ette
on teada, et sõbrad tulevad külla ja
tahaks nendega väljas õhtust süüa,
siis helistada ja lihtsalt kokku leppida.
Kui kohvik on vaba, siis saab kõike
rahulikult korraldada.
Mida uuelt aastalt ootad?
Oluline on, et kliente jaguks, et saaks
rahulikus rütmis stabiilselt tööd teha.
Kõigile tulebki praegu vist soovida,
et tööd ikka oleks. See mõte ju kehtib
kindlasti, et kes ei tööta, see ei söö.
Kohviku jaoks on see igas mõttes
oluline, et inimestel tööd ja leiba oleks
ning nad käiksid ka väljas söömas.
Lisaks on mul üks ammune unistus.
Aga unistustega on ju nii, et kui need
kõva häälega välja ütelda, siis need
ei pruugigi täituda … Nii jätame
unistused ära sõnumata ja soovime
Kunda linna kohvikule kõikide
unistuste täitumist uuel aasal ... Urve
juurde on kõik väga oodatud.
Mõtted pani kirja Ebe Pilt

Meie laiuskraadile siin Euroopa serval
on taas saabunud pikkade ja pimedate
õhtute aeg. Aeg, mil tavalisest rohkem
mõtiskletakse enese ja lähedaste eluolu
üle, mil jõuab juttu ajada, lugeda ja televiisorit vaadata. Elame, teadagi, infoajastul ja
vahel tundub, et see ähvardab meid enda
alla matta. Kuidas sealt siis enese jaoks
olulist üles leida?
Teame, et kõigi jaoks on oluline meie
eneste ja lähedaste hea käekäik, et homme
oleks parem, et saaks õppida ja areneda.
Juba kolmandat korda ilmuv ajakiri
“Õpitrepp” aitab täiskasvanute õppimise
teemasid valgustada ja jagada teavet kõige

kohta, mis Eesti täiskasvanuhariduses toimumas on.
Ajakirja viimase, 15. novembril 2009
ilmunud numbri kaanelt vaatab vastu
teleekraanidelt tuttav nägu, Hannes Hermaküla – mees, kes ühteviisi hea telesaate
juht ja leivaküpsetaja. “Hannes läks Eestist siis, kui nõukogude võimu lõpp hakkas
tasapisi paistma. Loobus ametlikult NSV
Liidu kodakondsusest ja põrutas minema.
Algul Itaaliasse, seal vahetas oma Iisraeli
viisa, mida Liidus anti ka “eriti tülikatele
elementidele” Ühendriikide viisa vastu
ning põrutas koos seltskonnaga kõigi

võimaluste maale,” kirjutab “Õpitrepis”
ajakirja toimetaja Agne Narusk. Praegu,
septembrist alates, juhib sama mees
laupäeva õhtuti Ave Marleeniga kahasse
rahvusringhäälingus täiskasvanute õppimisest ja õpetamisest kõnelevat telesaadet
“Tagatargemad”. Ekraanil on palju tavalisi
eesti inimesi, kelle muudab eriliseks see,
et nad on otsustanud raskuste ja tihti ka vanuse kiuste millegi uue õppimisega alustada. Vaadata tasub ka ainult saatejuhtide
pärast! Küsi “Õpitreppi” oma kodukoha
raamatukogust ja saad põneva loo Hannesest lõpuni lugeda.
Ajakiri annab informatsiooni ka hetkel
olulistel teemadel – kõneldakse koolituskaardist, haridus- ja teadusministeeriumi
poolt rakendatavast pooleli jäänud õpingute jätkamise programmist, täiskasvanud
õppija nädalal tunnustatud õppijatest Aili
Valbist Luutsnikult ja Ella Põderist Kanepist, Euroopa keelemapist, täiskasvanute
gümnaasiumidest kui õppijasõbralikust
keskkonnast ja paljust muust.
“Õpitreppi” saab lugeda ja kommenteerida ka internetis aadressil:
www.andras.ee/opitrepp
ning pdf-failina alla laadida. Oodatud
on ka kirjad toimetajale teemadest, mida
järgmises “Õpitrepis” kajastada võiks.
Loe, saa targemaks ja sügisõhtud muutuvad valgemaks!
Ajakiri “Õpitrepp” ning telesaade
“Tagatargemad” valmivad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
koostöös Euroopa sotsiaalfondi programmi
“Täiskasvanuhariduse populariseerimine”
raames. Ajakirja koostab Eesti Päevalehe
teema- ja erilehtede osakond.
Tasuta koolituste kohta saad infot:
•
kutsekoolid:
www.hm.ee/
tasutakursused tel 7350242
•
vabahariduslikud
koolituskeskused: www.vabaharidus.ee tel
6776299
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Pilk 2009. aasta kultuurihetkedele
Aasta on lõppemas ja on aeg seisatada
korraks ning heita pilk möödunud
hetkedele. Kultuuriaasta oli kirev,
emotsiooniderohke ja huvitav. Kõige
tugevamat tooni andis aastale klubihoone
renoveerimistööde algus, mida olid
oodanud palju inimesed ja loomulikult
kultuuritöötajad kõige enam. Nüüd on
see protsess käimas ja huviga elame kaasa
kultuurikoja kaasajastamisele.
Palju rõõmu tõi kaasa noortemaja
renoveerimine ja selle ette rajatud
teismeliste mänguväljak. Külastajate
poolt on hea kuulda rahulolust õhkuvaid
kiidusõnu hubase ja armsa miljöö kohta,
aga ka põnevate atraktsioonide nimel.
Meie linna huviringid on tegutsenud ka
sellel aastal aktiivselt. On tantsitud, lauldud
ja näitemängu tehtud ja seda rõõmu viidud
ka paljudesse paikadesse. Eestimaa suve
suursündmus laulu- ja tantsupidu jättis
osalejatele kustumatult ilusad mälestused
ja uhke tunne on kinnitada fakti, et
väikelinnast Kundast sai võimaluse
osaleda sellel väärtuslikul traditsioonidega
sündmusel kuus kollektiivi.
Huviringide koostöö naabervaldade
taidlejatega on arenenud jõudsasti ja nüüd
saab nimetada juba traditsiooniks ühiseid
hooaja ava- ja lõpupidustusi. Heaks
näiteks koostöö kohta oli Kunda huviteatri
ja Haljala näiteringi ühisprojektina
teatripiknik Vanamõisas. Publik kiitis
nii etendusi kui ka kohavalikut ja uueks
suveks peetakse juba mahukamaid plaane.
Traditsioonid
kujunevad
välja
ajapikku. Kunda klubi on pidanud au
sees ja jätkanud nende arendamist. Sellest
valdkonnast on eredateks ja soojadeks
mälestusteks mere- ja perepäev ning
räimeküpsetamiskonkurss, meeleolukas
isadepäeva pannkoogipidu, suurejooneline

kevadine rahvapidu koos kevadpäevadega,
hõbelusika
kinkimine
väikestele
linnakodanikele
ja
südantsoojendav
advendiõhtu. Need on vaid mõned näited
meie linna traditsioonidest, mis on andnud
meie linnale oma näo.
Inimesed,
kes
osalevad
huviringide tegevuses ja võtavad osa
kultuurisündmustest,
on
rikkamad
kui teised. See varandus seisneb
emotsionaalsetel
tunnetel,
vaimu
rikastamisel
ja
argipäeva
rutiini
unustamisel. Seltsielu liidab ja ühendab
inimesi, aga ka kindlasti arendab ja harib.
Kiidame ja täname andekaid juhte, kes
meie linna tantsuringe, laulukoore ja
näitemängu seltse juhendavad!
Märgakem endas ja igal hetkel kõike,
mis meil olemas on! Et mitte jääda hiljaks
ja märgata alles siis, kui seda kõike enam
ei ole. Kiitkem ja tunnustagem, tänagem
ja soovigem üksteisele head. On ju käes
soovide aeg. Kaunis jõuluaeg.
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja
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Muusikakooliaasta 2009

Linnarahvale
ja
kõikidele
koostööpartneritele, taidlejateperele ja
kolleegidele mõeldes ...
Valges vaikuses tuuleiil
aasta kaugusse kaasa viib.
Uhke ja õnnelik aastake uus
tuleb ja kingib 12 imelist kuud.
Jäägu sellest aastast meelde
kaunid hetked, rõõm ja ilu.
Kaunistagu jõuluaega
soojad soovid ja valge lume võlu!
Kõike head soovides
Kunda linna klubi

2009. aasta esimesel poolel elas
muusikakooli pere kooli 45. tegevusaasta
tähe all, mis kulmineerus 1. mail suure
kontserdiga, kus astusid üles muusikakooli
õpilased ja vilistlased.
Ettevalmistused algasid juba aasta
alguses
muusikakooli
sissekäigu
remonttöödega: muusikakool sai endale
uue välisukse ja trepikoja sanitaarremondi.
Maikuus kinkis linnavalitsus ka uue
majasildi ukse kõrvale. Nii saime kooli
külaliste ja vilistlaste vastuvõtuks korda.
Kevadel valmistuti ka klaveri- ning
puhkpillide õpilaskonkurssideks. Kõik
meie konkursandid esinesid hästi, kuid
eriti tublilt esindas Kunda linna Margus
Kaljund Edvin Lipsi saksofoniklassist
– tema jagas regionaalsel konkursil oma
vanuserühmas III kohta ja üleriigilisel
konkursil saavutas ta III koha. See oli
väikesele koolile ja linnale väga suur
au ning sobis väga hästi muusikakooli
sünnipäevakingituseks.
Tegelikult saime veel ühe ilusa
kingituse: kauaaegne õpetaja Mae
Tammis kinkis Kunda muusikakoolile

Hetk enne kõige väiksemate esinemist muusikakooli jõulukontserdil. MK
oma klaveri, mida kasutavad nüüd meie täiendust ootavad kitarrid jne. Unistame
klaveriõpilased.
ka eraldi löökpilli- ja ansambliklassist.
2009. aasta on muusikakoolis olnud Unistada ju ikka võib ...
üldiselt rahulik ja rõõmus, sest olemas on
Uue aasta unistuseks on ka uue õppeaine
õpetajad ja piisavalt huvitatud õppijaid, – lavaõppe – ainekava väljatöötamine ja
toetav hoolekogu ja kooli pidaja ning võimalusel kursusena alustamine. Lavaõpe
tublid lapsevanemad. Kevadel lõpetas keskenduks õpilase esinemisjulgusele
kooli 43. lend, kokku on 45-e aasta jooksul ja -oskusele, mis omakorda hõlmab
lõputunnistusi välja antud 265. Nagu ikka, psühholoogiat, liikumist, eetikat, esteetikat
esinesid meie õpilased linna asutustes ja ning kultuuriruumi tundmist.
võtsid osa erinevatest konkurssidest ja
Algaval aastal soovime lapsevanemaid
muusikapäevadest Virumaal. Meie oma julgustada õpetaja ja lapsevanema
maja noorte meeste ansambel Fantaasia vahelisele koostööle laste arendamisel,
on sel aastal ka uue tuule tiibadesse sest ilma koduse toetuse ja suunamiseta
saanud – antud on juba ligi kakskümmend ei ole muusikaõpingud mõeldavad.
kontserti.
Mõnikord ei piisa ainult õpetaja
Vastavalt vajadustele ja pilliõppurite toetusest ja motiveerimisest − on vaja ka
koosseisule soetasime fondide, sponsorite lapsevanemapoolset positiivset hoiakut,
ja linnavalitsuse toel muusikainstrumente huvi, partnerlussuhet õpetajaga. Iga
ning täiendasime heliaparatuuri. Kuigi õpilane on ju isiksus, kelle võimete,
püüame pidevalt pilliparki ja õppeinventari soovide
ja
iseärasustega
püüame
täiendada, on midagi alati puudu. Paljud noore muusikahuvilise kujundamisel
pillid on väga vanad ja kulunud nagu muusikakoolis arvestada.
näiteks meie akordionid; mitmeid
Rahulikku jõuluaega kõigile ja palju
kaasaegsemaid õppevahendeid oleks vaja rõõmsaid hetki algaval aastal!
solfedžo ning muusikaloo tundidesse;
Kristi Moldau
Muusikakooli direktor

Uuest aastast haigekassa teenust maavalitsusest enam ei saa

Fotol Imastu-sõprade käsitöö.
Foto autor Lea Metsis
Jõulud ei ole vaid vilkuvad tuled, uhked kingitused, kallid söömaajad, pikad
poejärjekorrad ... Jõulud on üksteisest hoolimine. Jõulud on armastus, soojus,
sõbralikkus, on kannatlikkus ja ootus. Jõulud on meie kõrval olevate või meie seast
juba lahkunud lähedaste peale mõtlemine, perekonna kokkuhoidmine nii parematel
kui halvematel aegadel ...
Jõulud on tunne ...
Me ihkame pühadeks koju ja otsime tuttavat ust …
Heade soovidega,
Kunda ühisgümnaasium

Lääne-Viru Maavalitsus teatab, et alates
1. jaanuarist 2010 ei saa maavalit-susest
enam haigekassateenust. Samast kuupäevast
on lõpetatud ka Lääne-Viru Maavalitsuse ja
Haigekassa vaheline leping.
Maavalitsus on sunnitud teenuse osutamisest loobuma seoses eelarve kärbetega
2010. aastal. Samuti ei kompenseeri haigekassa poolt makstav summa (u 650 krooni

kuus) sellele ametikohale tehtavaid kulutusi.
Haigekassa blankette saab jätkuvalt
täita haigekassa kodulehel ja ka Eesti Posti
postkontoritest.
Haigekassa kontaktisiku Olga Boitsovi
sõnul oli tema poole pöördujaid möödunud
aastal 1916. Tänavu on seoses mitmete
hüvitiste kompenseerimiste vähendamistega
olnud ka pöördujaid vähem ning 11 kuuga on

ta teenindanud 628 isikut.
“Kui eelmisel aastal pöörduti põhiliselt
haigekassa kontaktisiku poole hambaravi ja
hambaproteesimise hüvitise asjus, siis tänavu
neid enam ei hüvitata ning pöördujate arv on
oluliselt vähenenud,” selgitas Olga Boitsov.
Hilje Pakkanen, avalike suhete nõunik

Maavanem tänas maakonna perearste
11. detsembril toimus Lääne-Virumaal
töötavate perearstide teabepäev, kus maavanem Einar Vallbaum andis perearstidele
ka tänulõuna.
Külalisena oli esinema kutsutud koolitaja
ja hingehoidja Naatan Haamer. Koos arutleti
teemal, kuidas tulla toime iseendaga abivajajate aitamisel ja kuidas toetada perearsti

Noortemajas toimusid detsembrikuus jõulupeod kõige väiksematest teismelisteni. MK

poole pöörduvaid kriisis olevaid inimesi.
Maavanem tänas kohalolijaid südamega
tehtud töö eest. “Perearstid, kelle töö on
muutunud järjest pingelisemaks, vajavad
samuti tunnustust. Perearstide töö on tunduvalt raskem, kui esmapilgul näib,” ütles
maavanem. Ühtlasi kutsus ta üles perearste
aktiivselt arutlema nende praeguses töökor-

ralduses olevate probleemide üle.
Kohtumise eesmärk oli arutada ühiselt
perearstidega seotud probleeme ja võimalike
koostöövormide üle tulevikus.
Olga Boitsov
Tervisedenduse spetsialist
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2009 raamatukogus
2009. aasta on olnud Kunda
linnaraamatukogus väga teguderohke
ning uuenduslik. Tänavu saime valmis
uue kodulehekülje raamatukogule,
mis on suunatud täiskasvanutele ning
avasime lastele ka blogi kajastamaks
raamatukogus
toimuvaid
noortele
suunatud üritusi ja ka muid lastega
tehtavaid toimetusi.
Igal
koolivaheajal
korraldame
üritusi, mis ei ole lastele pelgalt
meelelahutuse pakkumiseks, vaid on
ka harivad ning silmaringi laiendavad.
Viktoriinide
küsimustele
vastuste
otsimine annab kindlasti otsimise
oskust, treenib mälu ning arendab ka
iseseisvat mõtlemist. Uudiskirjanduse
tutvustamisega loome lugejates kontakti
uute kirjanike ja ka uute teostega,
tekitamaks piisavalt uudishimu, et
lapsed vaataks oma tavapärasest riiulist
ka veidi kõrvale ning märkaks neid
raamatuid, mida nad veel lugenud pole.
Internetiotsingud suunavad lapsi seni
avastamata lehekülgedele, õpetavad
neid läbi töötama suurt infokogust ning
leidma sellest enda jaoks vajalikku.
Virtuaalse viktoriini sarja alustasime
ka teismelistele ning täiskasvanutele.
Suvekuudel said kõik soovijad vastata
kodulehel olnud küsimustele, kasutades
vastuste leidmiseks internetiavarusi.
Küsimused olid nii üldkultuurilised kui
ka raamatukogunduslikud.

Suvel toimuv pärlimäng annab
võimalusi oma lugemust täiendada
ning iga läbiloetud raamatu eest ka pärli
saada, mis omakorda tõstab lastes (eriti
tüdrukutes) soovi aina rohkem ja rohkem
raamatuid lugeda. Võistlusmoment
annab
omakorda
juurde
soovi
pingutada, et teistest paremat tulemust
saada. See aga tähendab, et loetakse ka
rohkem raamatuid, mis on hariv ja ka
keelelist võimekust arendav. Teatavasti
on suurema lugemusega inimesed ka
paremad eneseväljendajad nii suuliselt
kui kirjalikult. Tahaks ju loota, et see
toimib ka meie noorte lugejate puhul.
Kindlasti on kõik meie lugejad
märganud raamatukogus riiulit sildiga
“Lugeja soovitab”. Andsime võimaluse
lugejalt lugejale soovitada häid
raamatuid, mis riiulile välja pannakse
ning teised lugejad võivad.
Meie külastajate igapäeva elu
rikastamiseks
kutsusime
Kunda
linnaraamatukokku mitu kirjanikku,
eesotsas Eesti loetavaima kirjaniku Erik
Tohvriga − autoriga, kes on köitnud
ka Kundas hulga lugejate meeli oma
südamelähedaste raamatutega. Samuti
külastas meid lastekirjanik Tiia Selli,
kes andis välja põneva ja humoorika
raamatu “Neletriin ja Kapi-Kaarup”.
Kolmas kirjanduskülaline 2009. aastal
oli Sulev Oll − ajakirjanik, kes on välja
andnud luuleraamatu lastele pealkirjaga

Mõeldes päkapikkude käimise ajale

“Hea tuju kuju”. Sulev Oll oli kuulajaks
ja kriitikuks ka meie mitu kuud kestnud
“Sahtlipõhja luule ja proosa” üleskutse
lõpupeol, kus lugesime ette raamatukogu
lugejate poolt kirjutatud jutte ning
luuletusi. Neist meie enda lugejate
tehtud juttudest ning luuletustest on
valminud ühine kogumik, mida saab
lugeda raamatukogus kohapeal.
Heaks uudiseks raskel majanduslikul
ajal on see, et raamatukogu külastuste
arv on märgatavalt tõusnud. Kohapeal
käiakse nii lehti/ajakirju lugemas
ja laenutamas kui ka raamatuid
laenutamas. Rõõmustav on ka see, et
oleme sel aastal saanud kogusse juurde
ingliskeelset ilukirjandust, mille kohta
on varemgi soovi avaldatud.
Teksti koostasid Evelin Osipova ja
Evely Press
Raamatukogu pühade ajal suletud
24., 25., 26. detsembril, 31. detsembril
ja 1. jaanuaril.
Jõulud ja aasta algus
Olgu täis headust ja valgust!
Häid
jõule
ja
meeleolukat
aastavahetust!
Soovib
Kunda
linnaraamatukogu kollektiiv.
Kallid lugejad,
järgmisel aastal jälle!

ootame

Teid

Kunda lasteaias 2009

Teise advendi tähistamine lasteaias (foto autor Katri Vahesalu)
Käes on aeg, mil õhtud on pikad
ja pimedad ning täis valguse ootust.
Aeg on kokkuvõtteid teha ja tulevikule
mõelda. Ka Kunda lasteaias Kelluke on
kokkuvõtete tegemise aeg. 2009 aasta
on olnud lasteaias nagu kõik teisedki,
ükski asi ei ole jäänud tegemata, oleme
jätkanud traditsioone ja viinud ellu uusi
ideid.
Toimunud
on
arendustegevus
– valminud uus riiklikust õppekavast

lähtuv õppekava ja kogu maja
kaasates
ja
sisehindamistulemusi
arvestades koostatud uus arengukava.
Eelnevate aastatega on täiendatud
ja uuendatud metoodilist materjali,
remonditud maja, loodud turvaline ja
esteetiline kasvukeskkond nii lastele
kui ka personalile, võimalustekohaselt
renoveeritud õueala. See kõik on
aidanud hakkama saada sel, mitte kõige
kergemal aastal.

Nii nagu kogu riigis praegune
olukord nõuab, on tulnud sel aastal
kokku hoida, väheste vahenditega
hakkama saada, pingutada ja kasutada
loovust. Kuid materiaalselt rasketel
aegadel on oluline kokku hoida, üksteist
toetada ja mõelda positiivselt.
On aeg vaadata endasse ja mõelda
vaimsetele väärtustele, saada endaga
sõbraks ja õppida armastama teisi.
Võtke aega omaste jaoks, laste jaoks.
Tehke nende pühade ajal midagi toredat
koos – küpsetage piparkooke, minge
loodusesse.
Ükskõik millised ajad parasjagu ei
ole, on laste säravad silmad alati need,
mis süstivad positiivsust ja annavad
jõudu muretsevatele täiskasvanutele.
Soovin kõigile Kunda linna lastele
ja lastevanematele kaunist jõuluaega ja
rõõmuderohket uut aastat.
Tänan linnavalitsust ja kõiki linna
allasutusi hea koostöö ja mõistmise eest
ning soovin jõudu ja tegusat uut aastat
Tublidele Kellukese-pere suurtele ja
väikestele heldet jõulutaati ja rõõmsaid
päevi uuel aastal!
Tatjana Vallaste
Lasteaia juhataja

Eesti iseseisvuse aastate jooksul
on inimeste elu väga palju muutunud.
Omatakse tunduvalt rohkem hüvesid,
võrreldes varasemaga, aga tundub, et
neid hüvesid hinnatakse vähem. Aga
kes õigust taga ajab, sellel tulevad tema
kohustused järjest vähem meelde. Me
võime muudkui võtta, võtta ja võtta,
aga midagi tuleks vastu anda. Maailm
ei ole inimesele võlgu ei elu ega midagi
muud …
Jõulud on ilusate mõtete ja tegude
aeg, jõulud on päkapikkude käimise
aeg, rõõmsa jõulutunde aeg, heategude
aeg. Püüdes teistele õnne anda, saame ka
ise õnnelikuks. Oleme siis heatahtlikud,
avatud ja siirad ja tänulikud.
Tänan hooldekodu peret, kes
tegelevad eakatega iga päev ja nende
kogemused ja arvamused on väga
väärtuslikud. Eakate eest hoolitsemine
on väga keeruline, nõudlik, vastuoluline
töö.

Tänan muusikakooli peret. On
tekkinud armas jõulutraditsioon − igaaastane jõulukontsert.
Tänan lasteaialapsi, kasvatajaid,
kõiki isetegevuslasi, kes toovad rõõmu
meie majja.
Võtke aega, olla õnnelik −
see on tee õnnele.
Võtke aega, et unistada
see toob abi kõrgematelt jõududelt.
Võtke aega, et armastada ja olla
armastatud −
see on jumalik eelisõigus.
Võtke aega, et ringi vaadata −
päev on liiga lühike, et olla isekas.
Võtke aega, et naeratada −
naer on hinge muusika.
(vana inglise palve)
Kaunist jõuluaega kõigile!
Linda Villik
Tervise- ja hooldekeskuse juhataja

Päevakeskus toimetab
Istudes koos Videviku juhatusega,
arutasime, mis tehtud ja kuidas
edasi. Klubi remonti mineku tõttu ja
päevakeskuses veel lõppemata remondi
tõttu toimus esimene üritus oktoobrikuus
Lammasmäel. Novembrikuus plaanitud
üritus koos sügisandide ja käsitööde
näituse-oksjoniga lükkub esimesele
avaüritusele
värskelt
remonditud
klubis. Seal on rohkem ruumi näituse
materjalidele.
Jõulupidu aga ootasid kõik. Ja see
toimus 20. detsembril päevakeskuses,
hoolimata sellest, et lauad-toolid ei
ole veel kohale jõudnud ja ruumide
sisustamine ei ole veel valmis. On üks
ütlemine, et kui kuidagi ei saa, siis
kuidagi ikka saab … Kuigi päevakeskus
mahutab vähem inimesi kui klubi,
loodame, et oma plaanilised igakuised
üritused viime ikka läbi.
Aprillis toimub traditsiooniline nelja
linna pidu Rakveres, maikuus eakate
pidu Tamsalus. Seal osaleme kindlasti
nii taidluse kui ka aktiivse osavõtuga.
Pikaajaline traditsioon on kaks korda
aastas Lammasmäel saunamõnusid ja
kaminasoojust nautida. Suur tänu, Einar!
Ei tasu teda süüdistada pensionäride
“moosimises”. Lammasmäele saame
ka siis, kui valimised on unustatud ja
nii mõnelgi valimislubadused meelest
läinud.
On üks maja keset linna, mis on
saanud uue kuue. See on seltside
maja. Habemega remont (augustist
detsembrini) ei ole aga palju häirinud
majas toimuvat. Alumisel korrusel on
üks tuba, kus toimetab väike seltskond,
et
õppida
üksteiselt
elutarkusi,
söögitegemisoskust ja leida tuge ja
lohutust
probleemide
tekkimisel.
Täname Ellit (Laas), kes on oma
elutarkusega õpetanud noori elus
hakkama saama. Hooldekodu asukad
aga saavad Elli kootud sussides ja
sokkides end mugavalt tunda. Palju
õnne, Elli! Sul täitus 15. detsembril 70.
eluaasta.

Rõduga toas aga on toimekad naised,
kes teevad väga ilusat käsitööd. Ja
kuidas nad saavadki teisiti, kui neid
juhendab staažikas käsitöötegija Anne.
Jõudu ja jaksu Sulle ja Sinu töökale
sõbralikule perele!
Mehed
kogunevad
teisipäeviti
koroonat mängima. Ootame sinna
rohkem mängijaid – meil on
kaks koroonalauda. Unistame ka
piljardilauast, sest ruumi oleks, kuid
raha ei ole. Peab vist jõuluvanale kirja
kirjutama.
Nagu te teate, ei ole naistel kunagi
igav. Kolm korda nädalas koguneb
teisele korrusele tore seltskond, kellel
juttu ja elutarkust jätkub. Teemad on
seinast seina.
Mõningaid ütlusi:
• See remont on nii väsitav …
• Kellele sa sokki kood, minu lapsed neid
küll ei kanna …
• Sul on ilus müts! Kas ise tegid? Õpeta
mulle ka!
• Kas kohvi veel on? Korjame kohviraha!
• Oi, homme on sünnipäev, tuleb lilled
osta!
• Millal me kiislit teeme?
• Igavene jama, seltskonnatantsud on
toredad, aga muusika vedas alt ...
• Millal pidu on? Mis sa selga paned?
• No, mis see Savisaar seal Tallinnas
jamab!
• Meie volikogus noored? Täitsa tore!
Järelkasvu on vaja ...
• Ma nägin neid koos. Mis toimub?
• Kelle käes on Virumaa Teataja. Loe, ära
lobise!
• Grossi poes oli see odavam …
• Millal linnapea tuleb. Ma tahan midagi
küsida …
• Kas Peeter täna tuleb? Tahaks laulda …
• See raamat on hea! Mine raamatukogusse
… jne

Täname muusikakooli õpilasi ja
lapsi toreda jõulukontserdi eest 16.
detsembril 2009.
Helje

Külas käis jõuluvana. Lapsed lugesid salme ja said kingitusi. MK
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Spordikeskuse aasata 2009
Ujula külastatavus ja esimene
sünnipäev 19.-20. detsembril. Kokku
on aasta jooksul meie maja külastatud
umbes 24 000 korda. See on keskmiselt
73 inimest päevas (kui välja jätta
suvekuud ja lisada sportlased, kes
rendivad saali või kasutavad teenust
tasuta, siis see näitaja läheneb 170-le).
See on majanduskriisi tingimustes väga
hea saavutus. 19.-20. detsembril tähistas
ujula esimest sünnipäeva. Toimusid
erinevad üritused, mis olid pühendatud
Kunda linna rahva spordi juurde
kutsumisele. Ujulas on rakendunud ka
lisateenused. Toimus esimene perepäev
ujulas, ilusti toimub ka ujumise
huvialaring ning lastetund. Järgmise
aasta algusest hakkame pakkuma
“ujumistunde” beebidele. Spordikeskuse
koolitatud instruktor hakkab beebidega
tegelema kord nädalas.
Traditsiooniline
kergejõustiku
võistlus. Sel aastal toimus teist aasta
järjest sügisene kergejõustiku võistlus,
kus osalesid peamiselt kohalikud
inimesed. Avalöök on tehtud, kuid
tegevuse edasiarendamiseks pöördume
Kunda kergejõustiklaste poole, et
koostöös muuta üritus populaarsemaks
ja kergejõustiku reeglitele ning
parimatele traditsioonidele vastavaks.
Esimene saalihoki turniir Kundas.
Saalihoki harrastamise algus Kundas
ulatub tagasi aastasse 2007, mil
tervisespordi ja tervislike eluviiside
aktivist V. Sutov tuli spordikeskuse

juhataja juurde ja tegi ettepaneku
hakata Kundas harrastama saalihokit.
Spordikeskus
muretses
vajaliku
inventari ja treeningud hakkasid pihta.
Alates 2008. aastast osaleb SK Nordicu
võistkond
Eesti
meistrivõistluste
teises liigas. 5. detsembril 2009
kohtusid saalihoki esimese ja liiga
teise võistkonnad meie saalis. Esimene
kodumäng läks suurepäraselt ja SK
Nordic sai võidu lõppseisuga 5:2. Huvi
oli suur − tribüün oli rahvast täis ja vabu
kohti oli raske leida.
Tublid olid meie võrkpallurid,
korvpallurid ja jõutõstjad, aga nende
saavutustest räägivad paremini treenerid
ise.
2009.
aasta
suursaavutuseks
on spordikeskuse uus veebileht:
spordikeskus.kunda.ee
Infovahetus spordivaldkonnas peaks
nüüdsest paremini toimuma. Kutsume
kõiki spordiga seotud inimesi aktiivselt
edastama kõik võimalikku spordiinfot
spordikeskuse administraatorile. See
omakorda toob rohkem rahvast spordi
juurde või ka tribüünile lihtsalt kaasa
elama.
Ootused
2010
aastaks
on
tagasihoidlikud.
Loodame,
et
spordikeskuse külastatavus järgmisel
aastal ei lange, ning proovime elus hoida
kõik traditsioonilised spordiüritused.

Väga tublid on olnud ka 5. klassi rahvastepalli tüdrukud. Koolidevahelisel võistlustel saavutati teine koht, koolispordi
piirkonnavõistlustel surnud ringiga kolmas koht (foto erakogust). Treener Küllike Koha

Maksim Butšenkov
Kunda spordikeskuse juhataja

Võrkpall

Oleme A-klassi tüdrukutega (fotol)
väga tublid olnud. Eesti karikavõistlustel
saavutasime hinnalise kolmanda koha.
Võitsime Rakveret ja Tallinna Tähte 3:
0 ja Võru võistkonda 3:1, kaotasime
Saaremaale 1:3 ja Viljandile 0:3. Alati
leiab treener, et ikka võiks midagi
paremini olla, aga tegelikult olen ma
rahul. Nagu ma Virumaa Teatajale ütlesin
− mängime ju ühe kooliga suurte linnade
klubide ja spordikoolide vastu. Siis on
ju hästi! Renna valiti ka nelja parema
mängija hulka. Võistkonnas mängisid veel
Lenne Lahtvee, Serli Purk, Kairi Press,
Maris Talts, Jaanika Veldre, Kristin Karu,
Veronika Rõkalova.

Peaaegu sama vöistkond (ilma 2
viimase tüdrukuta) koos Aive Uueni ja
Sirli Laageriga tulid Sparta Elioni turniiri
võitjaks ja kõiki vastaseid 3:0 võites
maakonna naiste karikavõitjaks.
Elioni põhiturniiril meil nii hästi läinud
pole. Oleme kaotanud võrdsete võitluses
kõik kolm mängu. Samas pole veel
kurvastamiseks põhjust − mänge on veel
ja ainult viimane ei jätka.
C-klassi tüdrukutega mängime Eesti
KV Põltsamaal.
Küllike Koha
Võrkpallitreener

Teade
Viru-Nigula vallavalitsus teatab, et Kaliküla külas endistel aiandusühistute maade omanikel muutuvad katastriüksuste
aadressid. Aadresside muutused tulenevad Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määrusest nr. 251 “Aadressiandmete süsteem”.
Kõigile Kaliküla 1,2 … jne omanikele tuleb katastriüksuse nimele juurde sõna “väikekoht”, näiteks: Kaliküla väikekoht 1.
Suur-Kaliküla katastriüksustel on täiesti uus numeratsioon. Uuendus on viidud sisse selleks, et oleks numbrite järjekord
loogiline ja nii on kerge leida õiget kohta aadressi järgi nii kiirabil kui ka kõigil huvilistel.
Vallavolikogu otsuse eelnõuga “Aadressiandmete muutmine” ja lisatud materjalidega on võimalik tutvuda Viru-Nigula
vallavalitsuses (Kirikaia 2) kuni 30. detsembrini 2009. Lähemat informatsiooni saab Viru-Nigula valla maakorraldaja juurest
esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Noortemajas sai ise piparkooke meisterdada ja kaunistada. MK
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Külastades Lajose transpordi- ja remondikeskust

Lajose autopesulas. MK
2009. aastal alustas Lajose transpordija remondikeskus tööd uues hoones.
Kompleksis on kontorihoone, autoosade
kauplus, töökoda ja euronõuetele vastav
veokite pesula. Hoone juurde on rajatud
suur parkla. Lajose keskuses tegutseb
ka õppeklass. Keskuse ehitus algas
eelmise aasta sügisel, hoonesse koliti
suvel. Transpordi- ja remondikeskuse
projekteerisid KEK Invest ASi arhitektid
ja ehitas AS Koger & Partnerid.
Uue hoone keskkond on kaasaegne
ja uusi võimalusi loov. Hooldusteenust
pakutakse kõikidele veoautomarkidele,
aga
ka
väikeautodele.
Tehakse
autoremonditöid, elektri- ja keevitustöid,
kontrollitakse,
aktiveeritakse,
kalibreeritakse
tahhograafe
ja
paigaldatakse
raadiosaatjaid
ning
antenne. Täiesti uue võimalusena
pakutakse nii suurte kui ka väikeste
sõidukite pesulateenust (kj kasutada
saab nii sise- kui ka välipesulat).
Transpordiosakond tegeleb Eestisiseste ja rahvusvaheliste vedude

koordineerimisega. Lisaks on avatud
autovaruosade kauplus. Lajose töös
tõstetakse esile kliendikesksust ja
paindlikkust, mis tähendab, et kõikidele
muredele leitakse koos lahendused.
Kui kohapeal vajalikke varuosi
pole, siis 24 tunni jooksul tagatakse
nende kohalevedu Eesti piires (pisut
kauem võtab tellimuste täitmine aega
siis, kui varuosa tuleb välismaalt
leida). Vajadusel saab abi ka näiteks
aiakärude, jalgrataste või muruniidukite
parandamises. Teenuste ja kaupade
hinnad on soodsad ja läbiräägitavad.
Sügissemestrist alates käib tihe
koostöö
Rakvere
ametikooliga,
kelle tarbeks on sisustatud avar
õppeklass keskuse esimesel korrusel.
Teooriatundidele
lisaks
saavad
ametikooli õpilased Lajoses ka
praktikal viibida. Lajose jaoks on
oluline oma töökoja tarbeks uue
põlvkonna kvalifitseeritud spetsialistide
koolitamine. Nii võib kooli praktikume
ka nn meistriklassiks pidada, kus

kogenud meistrite juures kõike vajalikku
saab õppida ja harjutada.
Töötajate jaoks on oluline sooja
ja mugava töökoja olemasolu, samuti
puhkepausideks ning tööpäevajärgselt
pesemiseks või saunas käimiseks
vajalikud
nüüdisajale
kohased
võimalused. Lajose kontor asub hoone
teisel korrusel ning see on avar ja
valgusrohke.
Keerulisel ajal on transpordi- ja
logistikakeskuses tulnud teha mitmeid
ümberkorraldusi, kuid käed rüpes pole
siiani keegi õnneks pidanud istuma.
Pigem on panustatud töö efektiivsemaks
muutmisesse kui koondamiste arvelt
kokkuhoiule.
Maailmas
valitsev
kriis sunnib mõtlema ja nuputama, et
keerulistele probleemidele nutikaid
lahendusi leida.
Kunda linnapea sõnul on linna
jaoks väga oluline, et majanduslikult
raskel ajal taoline investeering kohaliku
ettevõtluse arengusse panustati. MK

Töötute aitamiseks on järgmisel aastal üle kuuesaja miljoni krooni
Sotsiaalminister kinnitas sel nädalal
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava
tööhõiveprogrammi,
mille
abil
kasutatakse järgmisel aastal üle 422
miljoni krooni töötuse ennetamiseks ja
selle tagajärgede leevendamiseks.
Sotsiaalminister Hanno Pevkuri
sõnul uut programmi juba oodatakse.
“Palgatoetust saab tööandja ka praegu
küsida, kuid võrreldes varasemaga
oleme muutnud taotlemise tingimusi
lihtsamaks. See peaks soodustama
töötute tööle võtmist. Jätkuvalt pöörame
tähelepanu täiend- ja ümberõppe
võimalustele. Samuti pakutakse ka
tööpraktikat, mis annab võimaluse
tööandjale leida sobiv inimene,” ütles
minister.

“Töötuse ennetamiseks on eraldi
rõhk pandud neile inimestele, kes on
saanud koondamisteate – nemad võivad
saada näiteks nõustamist, töövahendust
või pakutakse neile erinevaid täiendkool
itusvõimalusi,” lisas ta.
Programmi eesmärgid on töötust
ennetada ja töökaotuse tagajärgi
leevendada,
aga
ka
tööhõive
suurendamine, tööpuuduse vähendamine
ja töötuse kestuse lühendamine. Oluline
on ka see, et tööotsijale oleksid
paremini kättesaadavad vajaminev
info ning teenused.Programmi eelarve
järgmisel aastal on kokku üle 422
miljoni krooni, sellest ESF toetus üle
353 miljoni krooni. Võrreldes tänavuse

aastaga on eelarve suurenenud. Eelarve
aastateks 2007-2009 on 407 271 580
krooni (sellest 2009. aastal 319 444 235
krooni).
Programmile
lisaks
saavad
riigiasutused, kohalikud omavalitused,
ettevõtjad ning ka MTÜd ja sihtasutused
toetust
avatud
taotlusvoorust.
Tänavu aasta alguses sai avatud
taotlusvoorudest toetust taotleda 150
miljoni krooni eest, järgmisel aastal
saavad rahastuse projektid 200 miljonit
krooni ulatuses. Kolmas taotlusvoor
projektide esitamiseks on plaanis avada
2010. aasta lõpus.
Eli Lilles
Pressiesindaja
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Aasta 2009 Estonian Cellis
Jõuluajal vaatame traditsiooniliselt
tagasi lõppeva aasta tegudele. Heameel
on tõdeda, et vaatamata keerulisele
majanduslikule
olukorrale
oleme
sellel aastal suutnud jätkata täismahus
tootmist kogu aasta vältel, mis on
ümberkaudu ringi vaadates juba omaette
saavutus. 2009. aasta tootmismahuks
saab olema 137 000 tonni puitmassi.
Nagu enamikule Eesti ettevõtetest on
ka meile 2009. aasta olnud keeruline:
toodete müügihinnad on langenud,
nõudlus vähenes hüppeliselt, samas on
näiteks energia hind tõusuteel. Meie
püsikliendid, paberivabrikud Euroopast,
vähendasid 40% ulatuses nõudlust,
kurtes paberi nõudluse vähenemise
üle: kokkuhoid kehtib igal pool ja ka
reklaame ei saada firmad välja endises
mahus. Tootmist oleme suutnud jätkata
tänu kevadel saadud suurele tellimusele
Hiinast, mis päästis meid kindlast
seisakust aprillis. Kui seisaku vältimine
on positiivne, siis hind, millega me
toodetud puitmassi Hiinasse müüsime,
kattis ära vaid osa meie kuludest.
Kehva noodi jättis sellesse aastasse veel
loobumine inimestest, kelledest mõned
töötasid meil meie ajaloo algusest.
Loodame väga, et sellega on meie
koondamised lõpetatud ning rohkem me
selliseid otsuseid vastu ei pea võtma.
Rõõm on sellest, et viisime ellu
oma
panuse
keskkonnategevuse
parandamiseks. Juba mitu aastat
planeeritud kaks suurt investeeringut

reoveepuhastusjaama
–
puhasti
võreseade ning muda tsentrifuugid – on
sel aastal valminud. Investeeringute
kogumaht on 10 miljonit krooni ning
sellega saavutame paremaid näitajaid
reoveepuhastusjaama töös.
Aasta
2010
näib
saabuvat
majanduslikult positiivsete muutustega,
müügihinnad ja puitmassi nõudlus
näitab tõusvat trendi. Haavatav on
meie tehas hetkel suurim energiatarbija
riigis
energiavallas toimuvatele
hinnatõusudele. Seega on meie
põhieesmärk kahjumi vähendamine
ning stabiilne tootmine. Estonian Celli
selja taga on tugev omanikering, kes on
valmis ettevõtet aitama keerulised ajad
vastu pidada. Samas paneb see meile
suurema vastutuse kulude kokkuhoiuks.
Peame ju omanikele suutma tõestada, et
teeme omalt poolt kõik ja veel rohkemgi,
et olla jätkusuutlikud.
Meie,
puitmassitootjad,
teeme
oma
tööd
rõõmuga.
Töötajate
ridadest on välja kasvanud ka tubli
võrkpallimeeskond. Tore on jälgida
meie võrgupoiste arengut, kes eelmise
hooaja lõpetasid “Parima uustulnuka”
tiitliga ning käesoleval hooajal jätkavad
võistlemist Lääne-Virumaa meeste
karikavõistlusel ning rahvaliiga meeste
turniiril. Soovime oma poistele palju
võite!
Riia Ratnik
Juhatuse liige

“Tähed särama” laureaadid selgunud
Swedbanki
noorteprojektide
konkursi “Tähed särama” sügisene voor
jõudis lõpusirgele. Üheksa laureaati
valiti välja 200 projekti seast ning pank
toetab neid kokku 400 000 krooniga.
“Tähed särama” konkursi komisjoni
esimehe Aet Altroffi sõnul on hea
meel tõdeda, et konkursile laekus nii
palju huvitavaid projekte, kuid nagu
alati oli ka tänavu lõppvalikut üsna
raske teha. “Seekord toetasime ka
noorte teadusvaldkonna arengut ning
arvestades praegust keskkonda pälvis
meie positiivse hinnangu ka projekt,
mille raames luuakse noorte nõustamise
keskkond internetti. Swedbank peab
oluliseks toetada noorte ideid ja algatusi,
mis mõjutavad nende elu positiivselt,”
märkis Altoff.
Hindamiskogu otsusega leiavad
toetamist järgmised projektid:
Lahendus.net
–
noortealgatuse
tõhusus ning jätkusuutlikus. Taotluse
esitas Hanna Paal Tartust; Kunda siseektreemrattapark. Taotluse esitas
Madis Vasser Kundast; Tegusad
oleme, targemaks saame. Taotluse
esitas Eve Sikka Pärnust; Tuult
tiibadesse, käopojad. Taotluse esitas
Liina Land Tartust; Vabalava, Taotluse
esitas Kristine Kebbinau Tallinnast;
Noorte ideedekohvik. Taotluse esitas
Karel Saarna Rõugest; Tudengite
teaduskonverents
TalveAkadeemia
2010. Taotluse esitas Eeva Kauba

Tallinnast; Noorte(ka)öö. Taotluse esitas
Merit Uueni Märjamaalt; Tantsukeel.
Taotluse esitas Maria Stefil Jõhvist.
Hindamiskogusse kuulusid: Kairi
Birk – Heateo sihtasutuse noorte
sotsiaalsete ettevõtjate suuna juht, Eimar
Velde – Eesti üliõpilaskondade liidu
juhatuse aseesimees, Anne Kivimäe
– Haridus- ja teadusministeeriumi
noorteosakonna
juhataja,
Karoli
Hindriks – Fox International kanalite
Baltikumi reklaamimüügi ja turunduse
koordinaator,
Viktoria
Korpan
– venekeelse Postimehe vastutav
toimetaja, Linnar Viik – IT kolledzi
õppejõud ja Heidy Purga – Raadio 2
peatoimetaja. Hindamiskogu esimees on
Aet Altroff – Swedbanki jaepanganduse
tegevdirektor.
Kõikide
laureaatidega
on
võimalik lähiajal tutvuda Swedbanki
noortepanganduse
kodulehel
www.npnk.ee.
“Tähed särama” on mõeldud
kõikidele
aktiivsetele
inimestele,
kellel on noorte elu edendamiseks
häid ideid, kuid napib raha nende
elluviimiseks.
Toetusprogramm
“Tähed särama” toimub tänavu juba
üheksandat aastat. Selle pikaajalise
heategevusprogrammiga
soovib
Swedbank kanda suurele ettevõttele
kohaselt sotsiaalset vastutust.
Laura Käesel
Kommunikatsioonispetsialist

Huviteater tegi noortemajas päkapikuteatrit. MK
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Kunda projektid 2009–2012
Seltside maja – 4,6 miljonit krooni. 2008. aastal algas Kunda linna
seltside maja rekonstrueerimistööde esimene etapp, mis läks maksma üle
kahe miljoni krooni. Uue kuue said seltside maja põrandad ja vaheseinad,
ripplaed ja siseuksed, välja vahetati vee- ja kanalisatsioonitorustik,
paigaldati uus sanitaartehnika ning tehti vajalikke elektritöid. 2009. a
augustis algasid ehitustööd, mille raames tehti korda maja fassaad ja
viimased remontimata siseruumid, rajatati ka kaldtee puuetega inimeste
jaoks. Töid teostas HMK Ehitus ja Projektid OÜ. Rekonstrueerimistöid
rahastati PRIA külade uuendamise ja arendamise investeerimistoetuste
meetmest. Projektid selleks kirjutasid ning toetuse said slaavi ühing Läte
ja MTÜ Kunda Elulõng. Varasemalt on toetust saadud ka riigieelarvest
1,1 miljoni krooni ulatuses. Kunda linnavalitsus aitas seltsidel projekte
läbi viia.

Remonditööd Põdruse-Kunda teeel
Noortemaja
Noortemaja renoveerimine − 2,5 miljonit krooni. Renoveeriti
noortemaja hoone katus, remonditi seni kasutuseta seisnud ruumid,
vahetati elektrisüsteem. Ehitati välja duširuum ning korrastati
välisfassaad, tehti kaldteed hoone sissekäikudele, paigaldati tuletõrjeja valvesignalisatsioon. Hoones on väga hea heli- ja valgussüsteem.
Noortemaja sai uued mänguvahendid ja sisustuse, maja ette rajati
uus mänguväljak spetsiaalselt vanematele lastele. Renoveerimistöid
teostas OTO Ehitus OÜ ja õueala heakorrastas Ojassaar OÜ.
Seltside maja
Kronkskaldale vaateplatvormi ehitus ja klubi pargi korrastamine – 6,5 miljonit krooni. Kunda linnal on kavas esitada EAS-i
projektitaotlus (programm avaneb 2009, lõpp 2010 algus), mille
raames on planeeritud järgmised tegevused: Kronkskalda trepistiku
ja randa viiva laudtee projekteerimine (eelprojekt olemas) ning ehitus
koos valgustusega. Klubi juurde koos valgustusega parkimisalade ja
parklate ning parki kõnniteede ehitus. Omaosaluse suuruseks on 15%
projekti kogumaksumusest, so u 976 000 krooni.

Põdruse-Kunda tee renoveerimine – 70 miljonit krooni. Aprillis algasid ehitustööd Andjast Kundani suunduval 6,4 km pikkusel
teelõigul, mis lõppesid augusti lõpus. Augustis alustati juba uuel
lõigul ehitustöödega. Andja ja Põdruse vahelisel teelõigul ehitatakse
välja tee koos aluspinna ja kattega, rekonstrueeritakse ristmikud ning
remonditakse Muda sild. Liiklusohutuse tagamiseks ehitatakse 1,5
km kergliiklusteed koos valgustusega ning Põdruse ristmiku piirkonnas tugimaantee valgustus.
Tee saab lõplikult remonditud järgmise aasta 30. juuniks. Ehitustöid tegid AS Talter Nordecon Infra AS. Rekonstureerimistöödel
järgitakse keskkonnasäästlikke nõudeid.
Kundasse suunduva tee remont läheb kokku maksma ligi 70 miljonit krooni. Teise etapi töid finantseeritakse ka struktuuritoetuste
vahenditest. Tee uuendamine saab teoks tänu linnavalitsuse heale
koostööle Ida Regionaalse Maanteeametiga

Soojustrasside remont

Vaade Kronkskaldalt merele

Kunda linna klubi peasissekäik
Klubi renoveerimine – 7 miljonit krooni. 2009. aasta sügisel
esitas MTÜ Kunda Kultuuriselts koostöös linnaga rahastamistaotluse
PRIA-le, et renoveerida Kunda klubi keldrikorrusel asuvad ruumid
koos tehnosüsteemidega. Projekti maksumuseks on u 1,8 miljonit
krooni. Taotletav toetus on 1,6 miljonit krooni. Klubi hoone I ja
II korrus on plaanis renoveerida linna omavahenditest. Ehitustöid
teostab AS K&H. Paralleelselt PRIA taotlusele esitas linn täiendava
projektitaotluse ka KIK-ile. Projektiga on kavandatud klubi praegune
küttesüsteem üle viia maasoojusenergial põhinevaks. Projekti maksumuseks on u 2,7 miljonit, millest 50% on linna omaosalus ja hetkel
on taotlus menetluses.

Linna tööstusala läbiva tee renoveerimine − u 51 miljonit krooni.
Projekti eesmärgiks on liiklusohutuse ning tee läbilaskevõime
suurendamine, kuna liikluskoormus on seoses Kunda sadama
ja ettevõtluse aktiivse tegevusega aasta-aastalt suurenenud, eriti
oluliselt on kasvanud raskeveokite osakaal linna tööstuspiirkonda
läbival teel. Paralleelselt linnasisese teega projekteeritakse ka Kunda
ja Põdruse vahelist teelõiku. Põhiosas hakkab uus tee paiknema
samas kohas, kus praegune linna tööstusala läbiv maantee. Suurimad
trassimuutused jäävad muuseumi ja Kunda jõe silla vahelisele alale.
Ringristmikud hakkavad uuel teel paiknema linna läänepoolsel
sissesõidul ja tehase kontori ees.Plaanis on teed tükati laiendada.
Välja ehitatakse ringristmikud ja ülekäigurajad ning tee muudetakse
vastavaks kaasaegaegsetele liiklusvoogudele linnas (liiklusloenduse
järgi on see tänasel päeval pool Tallinn-Narva maantee koormusest).
Maantee ääres hakkab kulgema ka kergliiklustee, mis saab osaks
Lahemaa ja Ida-Virumaa vahelisest EuroVelo marsruudist.
Projekteerimine maksis üle 2,1 miljoni krooni. Projekti koostas OÜ
Decider ning kaasfinantseeris Viru Teedevalitsus.
Novembris 2009 esitas linn projektitaotluse tee-ehituse
rahastamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, hetkel on
taotlus menetluses. Jätkuvad läbirääkimised ka Maanteeametiga.

Soojustrasside renoveerimine. Kunda soojustrasside vahetuseks eraldati
Fortum Termestile KIK-i taastuvenergeetika programmist 1,9 miljonit
krooni. Kokku laekus KIK-i 50 taotlust, millega sooviti ehitada katlamaju
ümber taastuvatele kütteallikatele, rekonstrueerida kaugküttevõrke
või rajada koostootmisjaamu. Rohkem kui kahekordselt ületati
taotlusvooruks ettenähtud rahasumma, sest taotlustega küsitu küündis
391 miljoni Eesti kroonini, kuid vooru eelarveks on ette nähtud 150
miljonit krooni. Kunda soojustrasside ulatuslik renoveerimine algas selle
aasta suvel. Olemasolevad suure soojuskaoga torud asendati kaasaegsete
eelisoleeritud torustikega, mis on oluliselt energiasäästlikumad.
Investeeringu maksumuseks kujunes sellel aastal 3 miljonit krooni.
Kompostimisväljaku rajamise II etapp Kundasse − 3,6 miljonit
krooni. Eesmärgiks on kompostimisväljaku ja jäätmejaama rajamine
Kunda linna. Taotluse aluseks on 2008. a valminud Kunda linna kompostimisväljaku tööprojekt, mis valmis KIK-i finantseerimisel. Käesoleva projekti käigus korrastatakse väljaku piire, väravad ja sissesõidud.
Ehitatakse teenindav hoone. Rajatakse asfaltkattega kompostimisväljak.
Platsile paigaldatakse taaskasutatavate jäätmete kogumiskonteinerid
koostöös taaskasutusorganisatsioonidega. Hoonet saab kasutada suurjäätmete vastuvõtupunktina, sinna saab vajadusel üle viia ohtlike jäätmete
kogumiskonteineri ja elektroonikaromude kogumise konteineri. Plaanis
on kasutada aunkompostimist, mis ilmselt on optimaalseimate kulutustega kompostimisviis Kunda suurusele linnale. Sellega peaks lahenema
nii kalmistu kui ka linna rohejäätmete ja koristatud puulehtede edasine
kasutamine. Mulda saab edaspidi kasutada haljastuses. Välja ehitatakse
kanalisatsioon ja teostatakse elektritööd. Projekteeris IB Urmas Nugin,
elektripakkumise tegi KEK Elekter. Projekti kogumaksumus on eeldatavalt 3 660 000 krooni. Sellest KIK-ist taotlus 3 294 000 ja omaosalus
366 000 krooni.

Foto autor Väino Randver
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Kunda linna lasteaed
Lasteaia drenaaži renoveerimine. Lasteaia drenaaži renoveerimiseks ja
hoone keldriruumide osaliseks korrastamiseks (elektrisüsteem, torustike
reguleerimis- ja sulgemisventiilid) on linn esitanud rahastamistaotluse
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile. Lasteaia
keldri ja drenaaži halb seisukord mõjub halvasti ja kahjustavalt juba renoveeritud hoonele. Positiivse rahastamisotsuse puhul hakatakse ehitama
2010. aasta kevadel ja maksumuseks kujuneb u 613 tuhat krooni, millest toetus 500 tuhat. Samast programmist on rahastatud ka 2008. aastal
valminud ja heakorrastatud lasteaia õueala, maksumusega u 800 tuhat
krooni, millest toetus 500 tuhat krooni.

Kunda linna läbiv tee

Staadioni spordiväljakud. Koostöös Kunda linnas tegutsevate MTÜdega on kavas esitada taotlused PRIA-le Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse saamiseks staadionil asuvate mänguväljakute
rajamiseks. Esimeses etapis on plaanis renoveerida korvpalliplats ning
rannavõrkpalli- ja jalgpalliplats. II-se etappi on planeeritud tenniseplats,
rulaplats ja vaba aja veetmise plats. Ühe platsi maksumuseks kujuneb u 1
miljon kr, projekti teostamise ajaks plaanitakse kuni neli aastat.

Kunda sadam 2009 – tagasivaade aastale. Mis saab edasi?
Eesseisev aastavahetus on hea
põhjus võtta korraks aeg maha ning
vaadata-mõelda, mis mööduval aastal
toimus, kuidas meil läks ja häälestuda
uuteks unistusteks. Loodame ju alati,
et probleemid jäävad selja taha, ees aga
ootab helge tulevik …
Uus Kunda sadam on töös olnud
juba 15 aastat. Sadam töötab ka täna ja
kavatseb töötada veel kaua. Vaatamata
majandusraskustele meie ümber, võib
ainult kinnitada: Eesti kaupade eksportimport ei ole kuhugi kadunud, see on
nähtus, mis püsib nii kaua, kui riigis
toimib majandustegevus. Kaupade
mahud võivad muidugi suurenedaväheneda
vastavalt
välisturgude
nõudlustele. Aga ainult nii saame koos
terve Eestimaaga teenida endale elatist.
Kus siis veel meie ettevõtja saab teenida,
kui mitte välisturul. Sel aastal olime
ju kõik sunnitud (ka isiklikus elus)
revideerima oma käitumist kohalikul
turul. Sissetulekud on langenud,
kulutame nii vähe, kui võimalik, elame
säästlikumalt …
Aasta alguses tundus sadamas kõik
veel normaalne, kuid aprillikuus saabus
järsk langus. Siis alles saime aru, et
see nn kuulus majanduskriis jõudis ka
meieni. Töömaht kukkus “plaksti” kaks
korda. Mai alguses hakkasime juba
valmistuma mustaks stsenaariumiks,
st juhuks, kui langus oleks kestnud
rohkem kui kolm kuud järjest. See oleks
tähendanud esialgu sadama töörežiimi

Foto autor Sirje Liiskma

muutmist ööpäevaringsest päevasele.
Olime moraalselt valmistunud kulude
kardinaalseks kärpimiseks (loe: k.a
töötajate ja kasutatava sadamatehnika
vähendamiseks), sest nn kuivad
rahalised raportid hakkasid näitama,
et nii väikse töömahuga ei suuda me
ennast varsti ära majandada. See oli
kogu sadama personali jaoks tõsine
väljakutse – muuta oma igapäevased
toimingud kokkuhoidlikumaks (vähem
kära, rohkem tööd!). Õnneks need
kaks rasket järjestikkust kuud said läbi.
Tagantjärgi näib, et juba juunis toimus
Euroopa arenenud riikides (neis, kus
asuvad Eesti kaupade põhilised ostjad)
majanduse kerge aktiveerumine koos
vajalike kaupade ostuvalmiduse väikese
taastumisega.
Niisiis, augustist alates töötab Kunda
sadam n-ö normaalse koormusega,
see aga tähendab, et iga kuu tuleb
laadida ümber rohkem kui 100 tuhat
tonni erinevaid kaupu. Sadamat
külastab igakuiselt 4550 kaubalaeva,
mis seilavad erinevate välisriikide
lipu all. Iga päev vuravad sadamasse
sajad rekkad … Tõsi on, raske liiklus
koormab keskkonda – aga tähtis on
ka see, et maanteid üritatakse korda
teha. Lõppeva aasta üheks olulisimaks
sündmuseks peangi seda, et võeti käsile
KundaPõdruse maantee lõik (iseasi,
miks see töö peab kestma kaks aastat?).
Siiski on oluline teada, et riik näeb
Kundas tugevat potentsiaali ning püüab

infrastruktuuri kaasajastamist toetada.
Ainus lähiaja unistus – saaks ometi
linna läbiv maantee korda! Eriti soovin,
et kui hakatakse sadama ristmikku
ehitama ümber, siis see tuleks avar ja
ohutu. Ärme istutame lillepeenraid
“pudelikaela” keskele, sest mõnikord
saabuvad meritsi ka ülegabariidilised
veosed, neid on vaja eriveokitega
maanteed pidi edasi toimetada …
Kunstlikult ei ole mõtet uusi takistusi
uuel teel tekitada.
Täna juba võib öelda, et 2009. a
ületab Kunda sadama kaubakäive
natuke 1,2 miljonit tonni, sarnast
töömahtu me loodame saada ka 2010.
aastal (tegelikult sooviks käivet ikka
Vaade sadamale 15. detsembril 2009. MK

Korvpalliväljak staadionil
Ülevaate koostasid Allar Aron (linnapea) ja Riina Sooäär (linna
arendusnõunik). Fotode autor Allar Aron

pisut juurde!). Põhjused realistlikuks
optimismiks on erinevad: tselluloosija paberitööstused hakkavad oma
tootmismahte kasvatama (s.t. meie
metsades varutava paberipuu või
saeveskitest tuleva puiduhakke mahud
peaksid suurenema); Eesti põllumehed
müüvad üha rohkem rapsi ja teravilja
välismaale (nt lõppenud novembris
käis Kunda sadamast ühes kuus läbi
kõigi aegade rekordiliselt üle 33
tuhande tonni põllumajandussaaduseid);
turbavarujatel on ees ehk parem aasta
(Euroopas on see kaup hästi nõutud);
teedeehitajad peaksid tarbima rohkem
imporditavat graniitkillustikku jne,
jne. Tõsi on, et kõik need numbrid on
tagasihoidlikumad kui 2007. aastal, mil
tippsaavutuseks oli üle 1,74 miljoni
tonni. Kõige tähtsam on ikkagi see, et

kaubad liiguvad läbi Kunda sadama.
Omakorda tähendab see, et tööstused ja
erinevad transpordiliigid saavad jätkata
paremate eesmärkide saavutamise nimel
ning sajad ja tuhanded inimesed saavad
seeläbi ka tööd.
Me ise püüame sadamaklientidega
jätkata avatud ja loogilist koostööd, sest
sadamateenus peab olema arusaadav,
läbipaistev ja prognoositav pikemaks
ajaks. AS Kunda Nordic Tsement kui
sadama omanik pole kunagi tahtnud
arendada Kunda lahe kaldal nn säästusadamat (kus töö käib ligadi-logadi
ja teenus on lihtsalt odav). Meie
eesmärk on kvaliteetne ja jätkusuutlik
sadamateenus nii kaubaomanikele kui
kaubalaevadele. Laiemalt soovime
aga, et meie kodumaa riigivalitsejad
saaksid üks kord merenduse tähtsusest
aru, ajaksid vastavat poliitikat ning
“kägistaksid”
vähem
erinevate
maksutõusudega.
Olen kindel, et koos ületame kõik
takistused, elu pöörab rõõmsamaks ning
lõppude lõpuks ootab meid ees valgem
ja soojem aasta ja aeg …
Aitäh kõikidele linnakodanikele ja
naabritele Kunda sadama tegevuse
toetamise eest!
Tugevat tervist ja vastupidavust!
Häid Pühi!
Aleksander Nikolajev
Kunda sadama direktor

Foto autor Ebe Pilt
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Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka
ajaveebist sPORTKUNDA koduleheküljel
http://www.hot.ee/sportkunda.
18.12.2009
Koolisport.
Rakvere
spordihallis peeti maakonna koolide
esivõistluste alagrupimängud poistele,
kes õpivad veel põhikoolis. Vastasteks
Rakvere reaalgümnaasium ning Rakvere
põhikool. Esimese vastase suutsime
alistada väga tasavägise mängu järel 39:34
(Kevin Täpp 16 punkti). Teine kohtumine
nii tasavägine polnud. Lõppseisu 58:44
panustasid rohkem Rait Ja Rainis Türkel
(mõlemad 12 punkti) ning Martin Neigla
11 punkti.
17.12.2009 Idarindel võidukalt. PA
klassi idaretk oli edukas. Võideti mõlemad
lahingud. Esmalt alistati Sillamäel kohalik
Kalev 90:22 (16:0, 16:8, 29:7, 29:7)
- Karro 32, Tiimus 13, Keskülla 11, Part
10, Leisson 9, Kaljusalu 5, Täpp 3, Jalast
3, Laumets 2, Juhanson 2; vv 32/13) ja
tagasiteel käis Kohtla-Järvel jaks üle
samuti venekeelsest SK Eola/SK Intro
ühismeeskonnast 69:55 (16:14, 18:8, 13:
11, 22:22) - Tiimus 15, Rootare 13, Täpp
11, Karro 9, Jalast 7, Kaljusalu 5, Leisson
4, Keskülla 3, Part 2; vv 32/18).
16.12.2009 Kolmapäev kossuga.
Seitsmendikud ja veidi nooremad poisid
said täna koolitükkide asemel tegelda
korvpalliga. Mängiti maakonna koolide
esivõistluste alagrupimänge. Kahe Kunda
meeskonna vastased tulid Simunast ja
Haljalast. Esimene meeskond oli edukas,
alistades Simuna 29:28 ja Haljala 36:26.
Teine koosseis kaotas vastavalt 4:34 ja
16:32.
Teise liiga mängus Määri vastu olime
enamus mänguajast mõnepunktilises
eduseisus. Lõpp läks aga käest: kui
meie võitu ei vääri, siis võtab selle
Määri! Numbrid tablool - 65:70. Kuuest
Sillamaa vennast jäid küll kolm pingile,
aga ülejäänud taplesid seda tugevamalt.
Alla jäime jälle korvi all. Kolmeseid küll
tabasime, aga vabaviskejoon oli ikkagi
kirstunaelaks. Haiguse järel võitles kaitses
mehiselt Gert Press. Tema oli ka meie
resultatiivseim 15 punktiga. Mehis Täpilt
lisaks 12 ja Kevinilt 11 punkti.
13.12.2009
Pühapäeval
pisut
paremini. Tänased PB klassi mängud
olid veidi paremini mängitud kui eilsed.
Tõsi, ka vastased olid veidi nõrgemad kui
Rock. Alustas sPORTKUNDA/Aaspere,
kelle vastaseks Viljandi SK. Kolm võrdset
veerandaega. Kolmandal kümnel minutil
sai kodumeeskond kaitset veidi tihendada.
Eriti hästi suutis ennast sundida KarlJoosep Küngas, kelle katta oli vastaste
ohtlikem mängumees. Saadud edu käest
ei antud 81:71. Rait Türkel 23 ja Martin
Neigla 22 punkti.
Järgmised kaks mängu mängis
sPORTKUNDA/Väike-Maarja
KK.
Esmalt Tartu Kaleviga 74:51 ja siis
Viljandiga 90:44. Meie resultaadi eest
hoolitsesid rohkem Hans Keskülla 19 p
ja Jan Juhanson 18 p esimeses ning Keijo
Kaasik 25 p ja Marko Gunnar Liiv 15 p
teises mängus.
Päeva viimane vastasseis oli taas
sPORTKUNDA/Aasperel. Ka nemad
said teise võidu, sest Tartu Kalev alistati
60:47. Pinge püsis lõpuni. Kuus minutit
enne mänguaja täissaamist otsustas Heiko
Piirmets korvpalli asemel tegelda mingi
teise spordialaga, aga kohtunikud ei
tahtnud mehe mitmekülgsust positiivselt
hinnata ning saatsid ta duši (vt edasi lk 13)

Staadion kooli aknast
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TÖÖVARJUPÄEVAST 2009

Fotol noored töövarjud Greete Press ja Kairi Press (12. kl) koos Kiisudega.
Foto autor Eivor Süda

Varjuna Kellukeses
Oma töövarjupäeva veetsime Kunda
linna lasteaias Kelluke koos kiisude
rühmaga. Õpetaja Heli ja abiõpetaja
Elena näitasid meile oma tavapärast
tööpäeva ning seda, kui hästi nad lastega
toime tulevad. Kohe tuppa astudes tulid
lapsed meile ligi ja palusid endale ette
lugeda, raamatuteks osutusid ikka
needsamad, mida meiegi oma lasteaia
aegadel lugesime, nt “Kolm põrsakest”.
Teadagi, ei olnud huvi raamatute vastu
nii suur kui huvi nende vastu, kes neid
lugesid.
Seejärel tilistati kella ja lastel jõudis
kätte söögiaeg ning meie saime hetke
puhata. Juba tuligi moodustada juturing,
kus kordamööda räägiti ning õpiti
selgeks E-täht. Peale juturingi jõudis
lastel kätte vaba aeg − oli võimalik
mängida aliast, õppida lauakaunistamist,
tegeleda loogikatahvliga, riivida ja
koorida porgandit ning täita töövihikut.
Sel ajal astusime läbi ka sõimerühmast
ning uurisime, millega tegelevad kõige

pisemad. Palju aega meil sealviibimiseks
ei olnud, kuid saime siiski nendega
mängida ning aitasime kasvatajatel nad
õuemineku jaoks riidesse panna.
Kui tagasi kiisude juurde jõudsime,
otsustas õpetaja Heli neile luuletuse
selgeks õpetada. Ning siis jõudiski kätte
laste lemmikaeg − õueminek. Sai palju
joostud ja mängitud. Lapsed õpetasid
meile selgeks palju uusi mänge, samas
saime kaasa mängida ka neid, mis olid
meile juba varem teada. Sellega lõppes
meie päev töövarjudena. Lapsed olid
kurvad, et pidime lahkuma, meie
niisamuti. Kuid nad kutsusid meid
endale uuesti külla, mida me ka kindlasti
teeme! Kogu see päev andis meile
juurde väga palju positiivsust, lapsed
on ikka tõsiselt armsad. Tegi südame
soojaks, kui nad meid kallistasid ning
kogu hommiku kätest kinni hoidsid.
Peatse kohtumiseni, kiisud!
Kairi ja Greete (12. kl)

Töövarjud Tartus
19. novembril toimus Eestis
üleriigiline töövarjupäev, millest paljud
abituriendid tervest riigist osa võtsid,
seal hulgas ka meie. Hiljuti, seoses
“Tagasi kooli” projektiga, käis meile
tundi andmas Aivi Parijõgi, kes rääkis
ajakirjandusest, televisioonist ning
meediast üldiselt. See hakkas huvi
pakkuma ning otsustasime töövarjuks
minna just tema juurde.
Aivi
Parijõgi
töötab
Eesti
Rahvusringhäälingu Tartu stuudios
saatejuhi-toimetajana.
Kui
kohale
jõudsime, võttis ta meid väga sõbralikult
ja rõõmsameelselt vastu. Algatuseks
võtsime suuna montaažiruumi, kus
ta näitas meile, kuidas monteeritakse
kokku saadet “Tagatargemad”, mille
toimetaja Aivi on. See oli meile
mõlemale uus ning põnev kogemus
ning kumbki poleks uskunud, kui raske
ning aeganõudev töö see tegelikult on.

Saime teada, et ühe 7-minutilise klipi
tegemine võib võtta aega terve päeva
ning mõnikord rohkemgi. Lisaks tehti
meile ekskursioon telemajas ning saime
ka mõninga telekogemuse, kuna meilt
võeti lühiintervjuu. Veel nägime, kuidas
vaadatakse üle saate musta materjali ehk
kuidas otsitakse üheksakümne minuti
hulgast välja seitsme minuti jagu lõike,
et saade tuleks põnev. Hiljem istusime
kolmekesi maha ning Aivi rääkis meile
lähemalt oma saadetest ning ajakirjadest,
kuhu ta artikleid kirjutab.
Jäime mõlemad päevaga rahule
ning oleme õnnelikud, et valisime just
Aivi Parijõe, kelle varjuks olla. Tegu
on äärmiselt positiivse ning huvitava
inimesega ning see päev õpetas meile
palju uut ja põnevat, mis iialgi mööda
külgi maha ei jookse ning kindlasti
tulevas elus kasuks võib tulla.

Fotol töövarjud koos Rakvere teatri näitleja Ülle Lichtfeldtiga.
Foto erakogust
Järjekordsel ülevabariiklikul töövarjupäeval 19. novembril 2009 osales ka
Kunda ühisgümnaasium.
Meie õpilased olid töövarjudeks Kunda
lasteaias, politseis, ajalehe Meie Kodu
toimetuses, Caligo koolituskeskuses,
Tartus TV stuudios Aivi Parijõe juures,
ilusalongis, koreograaf Teet Kase ja
näitleja Ülle Lichtfeldti juures.
Kõik töövarjude vastuvõtjad −
oma ala professionaalid olid äärmiselt
vastutulelikud, sõbralikud, toetavad. Suur
tänu neile kõigile selle õpilaste jaoks nii
elamusliku päeva eest meie kooli nimel.
Nt
said
töövarjupäeva
raames
meie õpilased TV-s esineda, Meie

Kodu ajalehetoimetaja juures tutvuda
moodsate lehetoimetamist hõlbustavate
programmidega
ja
ülevaate
tema
igapäevastest tööülesannetest. Näitlejatar
Ülle Lichtfeldt oli nii vastutulelik, et kuigi
tal samal päeval oli töövari olemas, pakkus
ta meie neidudele võimaluse töövarjuks
olla teisel päeval, tutvustas siis põhjalikult
Rakvere teatri maja, kutsus neid enda koju
teed jooma ja sealt sõitsid meie õpilased
teatribussiga
veel
külalisetendusele
Tallinna Vene draamateatrisse vaatama
etendust “Kui Harry kohtas Sallyt”.
Lea Metsis
Koolipsühholoog

KOOLILASTE OMALOOMING

Nõiamoor
Elas üks kord nõiamoor, tema nimi oli Darja. Tal oli onn kanajalgadel. Ta elas metsas
üsna üksinda. Nõiamoor korjas kasulikke taimi, marju, seeni, tegi rohtu. Nõiamoor
oli heasüdamlik ja mõnikord tema juures käisid külas metsloomad. Nõiamoor ravis
neid, kui nad olid haiged ja metsloomad elasid tema onnis. Nõiamoor ei söönud
neid, sest tal oli oma lehm ja kanad, sellepärast tal oli piima, tegi hapukoort, ja
munad. Metsloomad armastasid teda ja kaitsesid. Nad olid sõbralik pere.
Edik (7. C klass)
Vahendas õpetaja Mare Lina
Kirjaviis muutmata

Serli Purk ja Kerttu Prits (12. kl)

Vaade talvisele linnale kooli aknast. Fotode autor Lea Metsis
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Pilguheit Fantaasia “sügavustesse”

Foto Fantaasia kogust
Pea neli aastat tagasi pakuti kahele
Kunda muusikakooli kitarriõpilasele,
6. klassi mehehakatistele, esimest korda
võimalust mängida kontserdil teatud
pala – või paari – nii-öelda minipundis,
kuni lisaks neile soovis õpetaja efekti
suurendamiseks kaasata ka trummari.
Tulenedes asjaolust, et tol ajal oli
löökpillide õpetus Kundas alles algamas,
oli valik noorte trummilööjate seas üsna
kesine – tegelikult valikut polnudki, uut
ala oli julgenud kohe katsetama minna
vaid üks nooruk. Seega toimus kolme
poisi, kes olid juhuslikult õieti küll
klassivennad, esimene avalik koostöö
musitseerimises.
Endalegi üllatuseks avastasid nad,
et ühine pillimäng sobib eranditult
kõigile ning peagi tekkis mõttealge
asutada üheskoos bänd. Õnneks ei
jäänud mõte üksnes mõtteks ning
tagasihoidlikust ideest kasvas tasapisi
tõsine ettevõtmine. Ansamblil kujunes
oma kindel põhikoosseis ning stiil
– pop/rock.
Tõenäoliselt pole tänaseks päevaks
enam ühelegi noorele – aga miks
mitte ka vanemale inimesele – Lääne-

Virumaal tundmatu noorteansambel
Fantaasia. Heiko (kitarr, vokaal), Harry
(kitarr, vokaal), Mattias (basskitarr) ja
Rainis (trummid) on kasvanud uljastest
“kollastest” (või siis “rohelistest”?!)
poisikestest eesmärkidega sihikindlateks
noormeesteks, kes arenevad pidevalt,
haarates kinni erinevatest pakkumistestvõimalustest.
Fantaasiat kui juba praeguseks
küllaltki edukat noortebändi on
korduvalt kajastatud läbi mitme erineva
meediumi, kuid ometi tundub, et nende
nõndanimetatud lavatagune elu on
jäänud mõnevõrra tagaplaanile. Ka
liikmed ise leidsid, et oleks endilegi
päris huvitav lisaks üldistele bändi
esinemiste ja edasiste plaanidega
seotud teemadele süüvida vahelduseks
muudesse
ansambliga
seotud
“asjadesse”, uurida lähemalt nende
personaalset mõttemaailma.
Põhikooli
lõpuklassiõpilased
tunnistavad sagedast ajapuudust, kuid
püüavad endi sõnul olla sellegipoolest
piisavalt kohusetundlikud koduste
ülesannete suhtes ning üldjuhul väldivad
ansambli kasutamist ettekäändena.

Vaade aknast tehasele. Foto autor Lea Metsis

“Lisaks on alati võimalus vahetundide
ajal vajalikud õppimised ära teha,” lisab
Harry, “kuid lihtsam on harjuda oma
aega planeerima.”
Musitseerimine on teatavasti üks
parimatest viisidest oma tunnete
väljendamiseks. Tihti võib tuju
pärast üht suuremat “rokkimist” palju
paremaks ja olemine kergemaks
muutuda. Siiski, Fantaasia liikmed
eraelu isiklikel probleemidel pillimängu
mõjutada ei lase – proovide ajal ehk
küll, kuid mitte kontserdil. “Tuleb
osata oma mõtted hetketegevusele
koondada,” on Heiko, Harry, Mattias
ja Rainis üksmeelsel arvamusel. Ometi
on ka nemad tavalised noored inimesed
ning üks neist tunnistab naerdes, et
vahel on muusikasse süvenemine
komplitseeritud, sest mõtteid ei saa
kuidagi “sellelt ühelt” ära.
Olin kindel, et lava taga, enne
esinemist, kordavad muusikud viimase
minutini veel sõnu ja harjutavad
võimaluse korral mõnd heli pillil, ent
noormehed väitsid, et nii see sugugi
pole. Istutakse hoopis rahulikult diivanil
ning lõõbitakse harjumuspäraselt. Kui

juhtub, et sõnad lava taga ununevad,
loodetakse rahulikult, et esinemise
käigus, olles loost haaratud, tulevad
need taas loomulikul teel meelde. On
juhtunud, et siiski ei tule, kuid sellistel
puhkudel aitab väike näitlemisoskus.
Fantaasia-poistele meeldib tohutult
laval olla. Sõnad, mis nende jaoks
mingil moel seda tunnet kirjeldavad,
on järgmised: taevalik, superstaarilik,
adrenaliin. Pärast oma bändi etteastet
valdab igaüht enamjaolt rahulolu,
sest tavaliselt erilisi äpardusi ei juhtu.
Iseäranis huvitava positiivse külje
esituse lõpus leidis Rainis: “Emotsioon
on hea, sest hiljem on palju (väikeseid)
tüdrukuid, kes autogrammi tahavad.”
Enamiku inimeste kriitikataluvus pole
kuigi kõrge, ent neil neljal noormehel
on. Ebameeldivad intsidendid esinemise
ajal või seoses publikuga ei jää neid
üldjuhul pikaks ajaks alateadvusessegi
vaevama – need kas ununevad peagi või
jäävad tänu muusikasse süvenemisele
sootuks märkamatuks. “Ei häiri üldse,
kui midagi läheb “pekki”, see on pigem
naljakas,” muigab Mattias. Heiko
täiendab, et algul võttis arvustusi ikka
päris hinge küll, kuid palju pingeid ei
ole hea, seega tuleb neil lihtsalt minna
lasta.
Fantaasiale pühendavad noored
muusikud nädalas aega keskeltläbi
5-6 tundi, kuid loomulikult oleneb
selline ajaline määratletus eelkõige
esinemiskavast. “Praegu on märksa
rahulikumad ajad, masu annab ikkagi
tunda,” sõnab Heiko, “kuid kutseid
erinevatele üritustele siiski jagub.”
Fantaasial on õnnestunud lava jagada
mitme üsna tuntud Eesti ansambligagi,
sealhulgas Apelsini, Compromise Blue
ja Bonzoga. “Selliste tegijatega ühel
laval olla on päris aukartustäratav!”
Lisaks on nende lugu “Tiivad” jõudnud
MTV Eesti, Kanal 7 ja Raadio Viru
eetrisse.
Nii Heiko, Harry, Mattias kui Rainis
usuvad, et nende tee muusikarajal
jätkub veel pikka-pikka aega. Oma
bändi suhtes ei julge keegi kõva häälega
kindlaid tulevikuennustusi teha, kuid
sisimas loodavad kõik, et praeguseks
kogunenud kuulsus on alles imepisikene
osa nende edasistest saavutustest. Ilmselt
see nii ka on, sest Fantaasia-poistel näib
entusiasmi olevat rohkem kui küll.
Silvia Süda

KOOL KIIDAB
SA
Innove
karjääriteenuste
arenduskeskus kuulutas seitsmendat
aastat välja noorte kirjandivõistluse
teemal “Tulevik ja karjäär”. Žürii poolt
märgiti ära Kunda kooli 11. klassi
õpilaste Silvia Süda ja Kärt Lindlo
kirjandid valikteemal “Tulevik on
minu kätes” (emakeeleõpetaja Tiina
Vanatoa).

alla toimunu üle järele mõtlema. Platsile
jäänud kaaslased suutsid siiski lõpuni
pingutades halvimat vältida. Jälle tabasid
paremini Rait Türkel 31 p ja Martin Neigla
14 p.
12.12.2009 Rock rokkis täiega.
Tõelise kontserdi korraldasid Kunda
spordikeskuses Tartu Rock/Ülenurme
noored korvpallurid. Kaks suurt võitu saadi
jõuludeks koju kaasa. Mõlemad kohalikud
meeskonnad olid hädas korvirõnga
leidmisega.
sPORTKUNDA/Aaspere
kaotas mängu 36:74 ja sPORTKUNDA/
Väike-Maarja KK 35:69. Esimeses
mängus viskas Rait Türkel 9 ja Heiko
Piirmets 7 punkti, teises Priit Pohlak 10 ja
Janno Arnek 7 punkti.
Päeva viimane mäng oli ootamatult
tasavägine. Kui meeste meistriliiga liider
Simuna Ivax tuli mängule vaid ilma
Vitali Denikinita, siis kodumeeskonna
pingil oli ainult kuus mängijat. Ei tea, kas
võtsid profid asja kergemalt või kannustas
amatööre tõestamistahe, aga lõplikult said
külalised eest ära alles viimase veerandaja
keskel. Kaotusnumbrid 60:70. Rokkimine
käis ka siin täie hooga edasi, sest vastastel
tegi kaasa kolm Eesti esiliigas Rocki
meeskonnas pallivat meest. Kunda “oma
kaardid” Ivaxi poolel Rein Raam ja
Kristjan Hiire tõid kahe peale peaaegu
poole vastaste punktidest (23 + 8). Meie
resultatiivsemad olid Mardo Mäeots 20 ja
Toivo Vainult 19 punktiga.
10.12.2009
Solistide
kontsert.
Maakonna teise liiga mäng Simunas,
kus Ivaxi II koosseis võõrustas Kunda
ühisgümnaasiumi, kujunes suuresti kahe
mehe viskekontserdiks. Eelmise päeva
patustamised said leevendust Martin
Rootarel, kes suutis visata 29 punkti.
Paraku ei toonud see veel võitu, sest
vastaste Aron Kuusik suutis vastata 37
silmaga, tabades 7 kolmepunkti viset.
Kaotasime 72:81. Loodame, et tänased
“kalapanijad” nädalavahetusel edukamad
on ...
09.12.2009 Kolme kaotuse päev.
Päev algas PC1 klassi kodumänguga
Virumaa PK vastu. Kahe hõreda koosseisu
vastasseisus oli edukam pretensioonikamat
nime kandev seltskond. Kodumeeskond
kaotas 56:78. Edukamad skooritegijad
Eerik Sillamaa 17, Kert Ojasaar 13
punktiga.
Meeste mängud olid üheaegselt
Rakveres, kus ETR-Builder/Hulja/KÜG
kohtus meistriliigas ViKe-ga ning
Tamsalus, kus RSK sPORTKUNDA/Hulja
mängis kohalikega karika teist poolfinaali.
Rakveres alustati hästi. Veerandaeg võideti
27:16. Ilus mäng jätkus veel viis minutit.
Seisult 35:22 ei saadud seitsme minuti
jooksul enam silmagi. Kui ka järjekordsest
tehnilisest veast ei suudetud hoiduda,
siis polegi imestada, et viimast veerandit
alustasime viigiseisust 45:45. Lisaaegu
seekord siiski ei tulnud. Kaotasime 55:
64. Rando Kozlov 13 ja Ilgar Kadõmov 11
punktiga olid tulemuslikumad.
Tamsalu mäng oli risti vastupidine.
Siin alustati esimesel veerandajal 11
pallikaotusega. Suurim kaotusseis oli
tablool teise poolaja algul 25:45. Lõpp
tuli rõõmsamate nootidega. Päris järele ei
jõudnud, aga 67:71 kaotus polnud ka kõige
suurem. Rohkem tabasid Ainar Villers 18
ja Kaido Vahesalu 14 punkti.
06.12.2009
Külalislahkuseta.
Nädalavahetusel mängisid kolm võistkonda kodust eemal. Vastased erilise
külalislahkusega silma (vt edasi lk 14)

Lumesajus noortemaja ees. Foto autor Ebe Pilt
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ei paistnud. Laupäevased maakonna
meistriliiga mängud algasid Haljalas (RLV
Massive
RSK sPORTKUNDA/Hulja)
ning Rakveres (Raha24.ee/MHV Consult
ETR-Builder/Hulja/KÜG) üheaegselt.
Treener sai asjade käigust ülevaate
telefonitsi, viibides ise Korvpalliliidu
üldkogul Tallinnas.
Haljala
mäng,
reporter
Ermo
Aleksejev: Viie minutiga mängiti
välja kümnesilmane edu, mida hoiti
pisikeste kõikumistega viimase veerandi
keskpaigani. Äkki kadus mäng. Minutiga
anti edumaa ära ning nelja viimast minutit
alustati viigiseisust. Kodumeeskond jõudis
ka eduseisu 87:85, aga lõpp kuulus Raigo
Pärsi 6-st 6 vabavisete toel siiski RSK
sPORTKUNDA/Hulja meeskonnale 91:
88. Viimaseks viieks sekundiks jäi pall
veel kodumeeskonna rünnakuks, aga
Rain Veideman, keda Ainar Villers ja
Siim Jalakas olid terve kohtumise jooksul
varjudena jälitanud, ei suutnudki oma
esimest kolmest sel päeval läbi korvirõnga
saata.
Kaido Vahesalu kaptenina: Uuuh,
läks õnneks! Visketabavus oli ülimalt
hea, kui nüüd uskuda ühe vaataja juttu,
siis kolmeseid viskasime 19-st 12. Saali
minnes oli pilt üllatav. Tundus nagu
kohtuksime Eesti meistriliiga, mitte
maakonna kohaliku liiga klubiga. Mäng
hakkas ilusti. Ainar Villers ruulis (oli
nagu üksi platsil), teda toetas algul Raigo
Pärs, kuid vajus vahepeal ära. Vastased
olid kõik tähed välja ajanud eesotsas Rain
Veidemani, Roman Konontšuki ja Oliver
Metsaluga. Õnneks täna meie visked
läksid, kuid kaitses olime hädas kahe mehe
katmisel. Poolaeg 45:40 meile. Tegin vist
Mardo Mäeotsale liiga ja lasin tal liiga
vähe mängida. Miks? Sest jalg oli poisil
kaitses sirge ning tema vastu 5 minuti
jooksul visatud 16 silma on palju. Võibolla pidi võtma valesid mehi, aga siiski.
Veigo Sepp ei saanud küll mänguaega, aga
oli väga rahul,sest võistkond ikkagi võitis.
Võib-olla tulid mul mõned valed otsused,
aga tähtis on, et võit tuli. Mängu lõpus sai
ka Raigo Pärs aru, et korvpall käimas ja
tema 6/6 vabakad aitasidki meid vee peal
hoida. Rain Veideman mängis vastastel
kõik 40 minutit. Konontšuk ja Metsalu
35 minutit.
Meie resultatiivsemad Ainar Villers ja
Rein Ilves 23 punktiga. Raigo Pärs lisas 18
ja Kaido Vahesalu 9.
Rakvere, reporter Madis Putko:
Kodumeeskonnal kohal lausa 13 mängijat,
mis lubas kogu mängu jooksul kasutada
ülimalt aktiivset kaitset. Külalistel
puudu Kevin Täpp, Janno Selter, Ilgar
Kadõmov. Kundakad hädas maa-ala
pressingu murdmisega. Pallikaotused
andsid pressijaile kergeid korve ning
panid kannatajad omavahel sõnelema.
Otsustasid tõenäoliselt vabavisked, mida
kodumeeskond tabas 34-st 23, külalised
27-st 12.
Denis Gradusov ja Silver Ramul, üks
kaotajate, teine võitjate poolelt: Mäng oli
küllaltki närviline. Kohtunikud jagasid
vigu sageli väga kergete kontaktide eest,
jättes samal ajal tõsisemate eksimuste
puhul vilistamata. Kunda murdus, kui
Kristjan Vodja sai väga kahtlasest
olukorrast vea ja kohe otsa tehnilise.
Kundakate kaotusnumbrid olid 72:83,
kuigi veel viis minutit enne lõppu oldi
taga vaid kahe punktiga. Denis Gradusov
viskas 22, Rando Kozlov 11 ja Gert Press
10 punkti.
Pühapäevane mäng Tormas, kus
kohtusid sPORTKUNDA/Simuna ja
Kuremaa SK PC1 klassi poisid, oli
kodumeeskonna viskepidu. Ei oska aru
saada, kuidas ühe aastakäigu meeskond
ei suuda absoluutselt mängida kaitses. Kui
mängitada neid teistega koos, siis saadakse
veel hakkama, aga omavahel ei klapi asjad
kuidagi. Kaotasime 41:83. Karl Joonas
Lett 14, Kert Ojasaar 10 ning Mihkel Koks
9 punkti.
03.12.2009 SEESAM Kindlustuse
kaitse pidas. Kunda ühisgümnaasiumi
meeskonna
õhtune
sõit
Rakvere
spordihalli lõppes teadmisega, et GK
Ehitus on tugev, kui Seesam Kindlustus
kaitseb. Gert Press sai küll hakkama
Maksim Asanovi visete takistamisega, aga
ei suutnud täielikult häirida tema söötmist.
Sestap viskasid kolm vastast 14 punkti
ning meie kaotuseks kirjutati 61:67. Gert
oli ka resultatiivseim 18 punktiga. Täppide
skooriks tuli kokku 26. Kevinile kirjutati
neist 16 ja Mehisele 10.
Vt edasi ajaveebist:
http://www.hot.ee/sportkunda.
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MEIE OMA KOOLI LOOD
12 tundi töövarjuna

19. novembril 2009 toimus üheksas
Junior
Achievement
Arengufondi
korraldatud
töövarjupäev,
millest
otsustasin seekord ka ise osa võtta.
Eelneval aastal jäi mõte üksnes
mõtteks seetõttu, et ei suutnud paljude
erinevate
huvipakkuvate
isikute

seast seda üht välja valida, ent sel
korral teadsin juba kindlalt, kelle
kannul käima hakkan. Tuginedes oma
edasistele plaanidele, otsustasin päeva
veeta Caligo Koolituskeskus OÜ
koolituskoordinaator/õpetaja Anne-Liisi
Laaneste tegemisi jälgides.

Hommikul kell 7.45 suundusin
harjumuspäraselt
oma
igapäevast
teed
mööda
kooli,
Kunda
ühisgümnaasiumisse,
kus
sain
töövarjuna esimesed neli õppetundi
veeta tuttavates klassides tuttavate
õpilaste seltsis. Ehkki nende tundide
ülesehitus ja sisu olid mulle enamvähem teada, sest Anne-Liisi on sellest
õppeaastast ka meie klassi inglise keele
õpetaja, ei saanud ma istuda rahuliku
südamega. Juba hommikul vara
– pärast teist tundi – otsustas ta mind
tööle rakendada, andes mulle isiklikult
suhteliselt
keerulise
esinemisega
seotud ülesande – keeruline mitte selle
ideelt, vaid julguse leidmise koha pealt
kõneleda võõrkeeles teiste ees. Endalegi
üllatuseks suutsin värisevatel põlvedel
siiski vapralt ning loodetavasti ka
edukalt mõlema põhikooli lõpuklassi üle
20 pilgu ees ligi 10 minutit, mis kulus
antud etteasteks, vastu pidada. Oligi
juba põhjust rõõmutseda kogemuse üle,
kus oli vaja end ületada.
Edasi jätkus päev sõiduga Rakveresse
Caligo koolituskeskusesse, kus kell
13.10 algas inglise keele tund Rakvere
Vene gümnaasiumi 12. ning seejärel

Jõulueelne laadamelu

11. klassi õpilastele. Tundsin end selles
kontoriruumis niinimetatud ümarlaua
ümber üsna hubaselt – ei teagi, kas
põhjuseks oli mõlema klassi vähene
õpilaste arv, kes tookord kohal olid, või
mõne varasema tuttava jällenägemine.
15.15
algas
samas
ruumis
täiskasvanute inglise keele koolitus.
Pärast pooltteist tundi oli natuke vaba
aega, mille kestel jõudsin oma jälgitavaga
pikemalt jutelda ning seitsme ajal pakuti
mulle võimalust osaleda väga huvitaval
ja harival ärialasel loengul. Lisaks
tarkadele nõuannetele ja loogilistele
seletustele skeemide abil sain koju
lugemiseks ka ühe paljukiidetud teose
edukuse “võtmest” ning kuulamiseks
samaainelise ingliskeelse CD-plaadi.
Minu töövarjupäev lõppes täpselt
12 tundi pärast selle algust ning mis
seal salata, sisutiheda ja eriti palju
uusi teadmisi-kogemusi täis päeva
lõpuks olin “läbi nagu Läti raha”.
Päeva jooksul toimunud vestluste ajal
sain vastuse paljudele oma küsimustele
ning usun, et väikene rutiinimuutus
tuli omamoodi vaheldusena kasuks
mõlemale osapoolele.
Silvia Süda (11. klass)

Sõpradel külas
Esmaspäeval, 14. detsembril sõitsid
meie kooli torekad järjekordsele
jõulueelsele külaskäigule Imastu
kool-kodusse. See traditsioon sai
alguse juba 5 aasta eest.
Alati oodatakse meie õpilasi suure
rõõmuga, ukselävel tullakse vastu,
viiakse käekõrval puhkeruumi.
Seal küpsetasime koos piparkooke,
laulsime. Aleksandra viis läbi mänge
- koostegemise rõõm ja lust haaras
kõiki.
See on eriline kogemus - siirusest,
soojusest, avatusest ja kallistustest,
meie vastuvõtjate rõõmust meie kõigi
pärast - mille sealt alati saame ...
Sealsete inimestega kohtumised
avardavad maailma ja inimeste
mõistmist ja on võrdselt olulised ja
rikastavad nii meie kui sealsete noorte
jaoks.
Nagu elus alati - andes ja jagades
saame ka ise.
Lea Metsis
Koolipsühholoog

Foto autor Eivor Süda

Teisel
advendinädalal,
07.
detsembril 2009 leidis aset ühepäevane
jõululaat
deviisiga “Ostan-müünvahetan!”–, mis valmistas rõõmu ja
elevust kogu kooliperele. Antud üritus,
millel sai kogeda midagi uut, toimus
koolis esmakordselt. Aulas askeldasid
pikkade valgete paberlinadega kaetud
laudade taga pisikesed päkapikud
– algklasside õpilased. Tervikpildi
laadameeleolust
lõidki
eelkõige
just nemad. Asjaosalised olid väga
leidlikud ja osavad kauplejad,
näiteks võis saada: “Ühe krooni
eest kaks piparkooki” või “Kui
ostad piparkoogi, saad mandariini
tasuta”, “Viimased koogitükid poole
hinnaga!” Ühel laual võis isegi näha
dekoreeritud purki, millel ilutses silt
“Jootraha”.
Kuulates jõulumuusikat, ajasid
uudistajad
laadajuttu;
rüübati
kohvi ja võeti osa heategevuslikust
õnneloosist, kus iga pilet võitis.
Jõululaadal
pakuti
väga
mitmekesist omavalmistatud kaupa.
Püüdsin pingsalt seda rikkalikku

valikut meelde jätta: isuäratavad
piparkoogid, küpsised, soolased
ja magusad muffinid, pirukad,
sigri-migri kringlid, küpsisetort,
jõulusegu väikese mänguasjaga,
mustikad, vahvlid, mandariinid,
hoidised (seened, kompotid, keedised,
hapukurgid) ning sünnipäeva- ja
jõulukaardid, seinapildid, ehted.
Erilist silmailu pakkus muinasjutuline
piparkoogimaja (fotol pakituna).
Õpilaste
leidlikkusest
ja
huvitavatest ideedest andsid iseäranis
tunnistust abiturient Taneli ja tema
kolme noorema õe küpsetatud
tarkusemuffinid,
millesse
olid
peidetud omapärased vaimukad laused
(tarkuseterad). Mõned naljakamad
nopped: “Kui sa teaksid, kes selle
muffini küpsetas, siis sa ei naeraks
praegu”, “Ära löö last, anna talle
muffin”, “Tee tööd, siis tuleb muffin”,
“Ostetud muffini sisse ei vaadata”,
“Keelatud muffin on magus”.
Jõuluvana
teeb
kõikidele
asjaosalistele pika pai!
Eivor Süda

Tasast jõulurahu ja meeldivat aastavahetust
* Kunda linnavolikogu ja linnavalitsus
* Tiiu Lilbok
* Toomas Jurtom
* Aleksandr Pristavka
* Kunda koguduse liikmed
Tänuga
EELK Kunda koguduse
juhatus ja õpetaja
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Saabub jõuluõhtu üks kord aastas
raugeb sadu, vaikib tuul.
Möödub kõik, mis hinge laastas,
küünlad süüdatakse puul ...
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Kauplus TeVa
(Mäe 31)
jõulutervitused
Kunda rahvale!

Kullasepatööd:
valmistamine,
parandus,
hooldus.
Ostan kulda.

Kauneid jõule ja edukat uut aastat!

+37255677790,
info@kullatibu.ee,
AS Lajos

www.kullatibu.ee.

Kustuv on igatsus,
kustuv on armastus,
kustuv on unustus,
meeles seisab vaid mälestus...
In memoriam

KATRIN REIMUS
23.02.1961–10.12.2009

Kunda ühisgümnaasium

On valus silmil ja südamel,
Sest pole see enam millegi algus,
Vaid lõpustki kaugem – mälestus.
Meie siiras kaastunne õpetaja Tiiu
Kuhlbergile ja perekond Reimusele

KATRIN REIMUSE

Mälestan unustamatut sõpra

AAVU REIVÄLJA
ja avaldan kaastunnet abikaasale ning
lastele peredega.
Aksel

kaotuse puhul.
Aare ja Maret, Altvälja, Süda,
Randver

Südamlik kaastunne Marek Reigole
kalli ema

Südamlik kaastunne Indrekule perega
kalli õe

AILI REIGO
kaotuse puhul.

KATRIN REIMUSE

Perekond Vavilov

surma puhul.
Kunda keskkooli 33. lend

Avaldame kaastunnet
Maarika Veskile perega
nende leinas.
KÜ Kunda Männiku

Tuli tuul, külm tuul
Ja kõik ta kaasa viis …
Siiras kaastunne Teile, Tiina, Liina
ja Liivi peredega, kalli abikaasa, isa,
vanaisa ja äia

AAVU REIVÄLI
ootamatul lahkumisel.

Ei viibet, ei naasmise lubadust –
Siis oli aeg sul minna …

Ilme, Aivo, Kaja, Kalle.

Head ja abivalmis naabrit

GENNADI POROVARTI
mälestavad
Altväljad, Randver ja Meier
kodutänavalt.

Südamlik kaastunne Evaldile ja
lastele peredega kalli abikaasa, ema,
vanaema ja vanavanaema

AILI REIGO
surma puhul.

Avaldame kaastunnet Lidiale ja
Liinale peredega

Tammiku põik 2 elanikud

Mälestame endist inglise keele
õpetajat

Siiras kaastunne Lidiale kalli venna

Katrin Reimust.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Kunda ÜG 12. klass

GENNADI POROVARDI
kaotuse puhul.
Endised ja praegused töökaaslased

detsember 2009

16
TALVEPÄEV
Kaunid värvid taevaserval,
vara hommikul, kui koidab,
silmapaari, meeli köidab.
Õhtul taas on kaunid värvid –
päike vajub metsa taha,
jättes ehapuna maha.
Pargis männid lumised –
kaunitarid imelised –
nagu unne suikunud.
Puude vahelt valgus kumab –
– värviline ehapuna –
joonistab ja maalib neid ...
Salme Karu
Näärikuul 2003

Jõuluvalgus Kundas
Kui te nüüd, head inimesed, mäletate,
siis aasta tagasi olid Kasemäel ägedamad
postivalgustid kui praegu. Olid kaarte all
suured, üle tänava valgustavad pirnid,
külg küljes. Nüüd samas vaid halevalged
helbekesed. Või mis?
Masuvärk teadagi. Ja noid töökohti
muudkui jääb vähemaks …
Läinud kuu lõpus käisin kogemata
külas endises elupaigas Rakveres. Muuhulgas tegime pisukese sisseostu ka
sealse linnavalitsuse lähedal kohalikus
pirukapoes. Naine leti taga küsis arvamisi,
et kas Kunda elu on alla käinud.
No, mis sa talle ütled? Tema ülemus
tassib ratastel siia Kundasse kõiksugu
saiakesi ja ju ta siis kuuleb, kuidas me kehvasti elame. Aga elu on, nagu on Tallinnas, Rakveres, Kundas ja kus veel. Igal
pool tõmmatakse otsi kokku.
Aga see kuusk seal koolimaja nukal
jõulude eel, ajal ja loodetavasti ka venelaste jõulude paiku särab oma mitmevärvilises, mõtlemata luteri- või õigeusu
kaanonitele. Ehk annab ta meil jõudu elada
edasi, tulgu see talv, kuidas tuleb.
Ja nüüd olen sunnitud natuke juttu
edasi veeretama, sest minu kullakallis
sõber, õigemini sõbranna, ütles nii, et mis
seal ikka vesistada, kui ilm niigi vesine.
Ise veel Rakverest pärit. Mispeale olen
juba ammu talle sõnanud, et kõikse suurem tükk, mis sai tehtud – üks Rakvere
naine siia Kunda randa veetud. No palju
siit Kasemäe otsast mereni on – ei midagi,
ja talvel paistab park puhta läbi, nii et
näha on isegi esimeselt korruselt sadam,
eriti öösel, kui sealne valgus särab nagu
jõuluvalgus.
Siis nõnda, et ei ole hullu midagi.
Sulev Kool

VESTLUSKAASLANE
Tumm vestluspartner paber,
Mu truu, kannatlik sõber.
Alati kuulab, ei torise,
Iialgi vastu ei virise …
Salme Karu

KULTUURIKALENDER
Uusaastaööl Kunda linna keskväljakul
ilutulestik
5. jaanuaril algusega kell 15.00
toimub noortemajas piljarditurniir
noortele (alates vanusest 12 a). Info:
noortemaja@kunda.ee
6.
jaanuaril
kell
16.00−19.00
toimub
noortemajas
lastedisko
(eelkooliealistele ja algklasside lastele).
Pilet 10 krooni. Info: auli@kunda.ee
7.−10. jaanuaril toimub Kundas üleeestiline saksofonistide talvekool.
Info: klubi@kunda.ee
9. jaanuaril kell 12.00 saksofonistide
kontsert Grossi poes
13. jaanuaril kell 19.00 Kunda
ühisgümnaasiumi aulas mälumäng.
Info: kaido@veski.ee
28. jaanuaril näitab Kinobuss Kunda
ühisgümnaasiumi aulas filme
Kell 16.00 film lastele ja noortele
“Levist väljas” (kaasakiskuv ja
auhinnatud seiklusfilm/Island)
Kell 18.00 uus Eesti mängufilm
“Pangarööv”
30. jaanuaril kell 14.00 lasteaias
Kelluke 2009. aastal sündinud Kunda
laste ja nende vanemate pidulik
vastuvõtt ja hõbelusika kinkimine.
Info: klubi@kunda.ee

MEIE KODU
MENTAALNE KAAMOS

Vaikusest
Oskad sa vaadata
Vaikuse taha?
Seal süttinud
Rahus nii rahutus.
Üks sõnum et öelda
Võiks vaikusest maha,
Silmapilkude keeles,
Nii sõnatus.
Tasast malbust mil saatmas
Päiksest tuuldunud igatsus,
Kandmaks kaasa
Juba oodatud viivitust.
Pole vaikuse vastu
Ju vast midagi kaevata,
Laulvad silmad sest
Vestlevad vaevata …

Unustatud ... sügavpunased pihlamarjad
Unustatud ... leegitsev sügisekuld.
Pilk peeglisse – kaamos …
… enesesse süvenemise aeg:
Mõne uduhalli mõtte mõjutusel merel möllavale marule järgi,
tuleb minna ja minna ja minna ...
Mis hullud mõtted
Jäänud alles meelepetteks
Sellest suvest rannaliival
Süüta küünal ja oota ... vaikus
Äng pimeduse lõputust lõputusest
Või on see nägemus –
Tekkinud läbi tunnete
Pimeduse külmus või külmuse pimedus …
... OOTUSE AEG...
õnnelik aeg, kohe kohe tulemas …
Hull aeg ei saa jäädagi hulluks ikka on kusagil päikene peidus,
alles oli ju lehtede langemise aeg ...
Esimene lumi …
Saanud jõhvikate marjapunaks
Raba helevalgel vaibal.
Süüta küünal ja oota … tuleb …
Õnn pisikeses olemise olemises
Ajas on asju, mida ei seleta
Tunnetest tuttavad …
Ka siis kui ei näe või nägemast väsinud ...
... OOTUSE AEG ...
Kas on jõuluvana või ei ole …

Tilluke kuusejuss pakase käes kössitamas.

Foto ja luuletuse autor Väino Randver

Talvepühade ootamise aeg
See müstiline salapära
Pole jõulukaarti, pole jõudnud …
äkki on läbi ja möödas
nii üürike ...
Sirje Liiskma

TAAMAL
on taamal kõik,
kuid lähedal
on kõigest
üksnes lõik.
kui uskuda,
et kõike saab
nii lähedale vaadata,
et taamale
vaid liigne jääb
ja lähedale olulik,
on seegi
kõigest lõik.
võid hüüda
häälel kähedal,
võid võtta
pähe mõtte,
jääb taamal
rohkem olema,
ei aidata või hõik.
siis lähemale
minna võid,
lõik kaasas,
see mis olulik
ja mõte peas
nii põik.
kas näed siis
nõnda lähedalt
kui pisike
see kõik
või vaatad
ikka taamale,
et näha
kus on kõik ...
Väino Randver
Kunda linna ajaleht
MEIE KODU
Väljaandja: Kunda linnavalitsus. Toimetuse kolleegium: Sulev Kool, Heldur
Lahne, Anne Paavel, Riina Sooäär, Arvo
Vainlo. Toimetaja: Ebe Pilt (telefon:
+32 55 998, 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.

