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Uue katlamaja ehitus võib alata maikuus
Võidu tänavale planeeritava hakkepuidul töötava kaugküttekatlamaja ehitus võib kõige varem alata mai alguses.
Kristo Kiviorg,
Meie Kodu

21. jaanuaril andis Kunda linnavolikogu rohelise tule kaugküttekatlamaja tulekuks Võidu
tänavale ehk võeti vastu kaugküttekatlamaja detailplaneering.
Ka katlamaja aluse maa munitsipaliseerimise otsus on maavalitsusest juba tulnud. Seega võib
kopp õige pea maasse minna.
„Oleme hetkel mõõdukalt optimistlikud ning loodame, et maa
munitsipaliseerimise protsess
kulgeb sujuvalt ilma suuremate
bürokraatlike takistusteta. Kui
linn saab maatüki endale taotletud, siis teeme lõpliku projekti
linna väljastatud tingimuste alusel ning viime läbi vastavad hanked. Kui need on võimalik teha
märtsis-aprillis, siis saaks ehitustöödega alustada mais. Sel juhul
oleksime lubatud graafikus - katlamaja võiks soojust toota detsembris-jaanuaris,“ sõnas Adven
Eesti tootejuht Arbo Reino.
Kunda linnavalitsuse ehitus- ja
maanõuniku Janar Vellaku sõnul
jääb katlamaja eeldatav ehituse
algus kevadesse, seda juba puhtalt ehitustehnilisi nüansse arvesse võttes.
Mis katlamaja ehitusse puutub, siis Reino sõnul on kõige
optimistlikumad ehitajad pakkunud ehitusajaks kolme kuni
nelja kuud, mis katlamaja enese
rajamise puhul võib isegi nii olla,
kuid arvestada tuleb ka kommunikatsioonide rajamiseks kuluva
ajaga.
„Meile tundub neli kuud liiga
optimistlik, pigem arvestame

Tühermaa Võidu tänaval kuhu sel aastal peaks kerkima uus katlamaja.

sellega, et ehitus vältab pool aastat, sest lisaks katlamajale endale on vaja ehitada erinevad ühendused küttevõrgu, elektri ning
vee tarbeks ning eks puhveraega
tuleb ka varuda võimalike ootamatuste tekkeks,“ märkis Reino.
Kuigi Kunda linnavolikogu
võttis katlamaja detailplaneeringu vastu, ei möödunud istung
ilma tuliste aruteludeta, kuid
lõpp-tulemusena andis üheksa
volikogu liiget katlamaja tulekule Võidu tänavale oma poolthääle, kolm oli vastu ning üks volikogu liige jäi erapooletuks.
Oma poolthääle andnud
Kunda linnavolikogu esimees
Arvo Vainlo:

„Olen seisukohal, et Võidu
tänav on logistiliselt parim koht,
kus katlamaja võiks asuda. See on
trassidele lähedal ja mitte ainult,
arvestada tuleb ka soojatrassitorude jämedustega. Katlamaja
ehitamine ning puiduhakke vedamine nn ülalinna ei ole majanduslikult ega logistiliselt otstarbekas,“ kommenteeris Vainlo.
Vainlo sõnul annab lisaväärtust ka see, et Võidu tänava katlamaja ning uus, Kunda Nordic
Tsemendi territooriumile rajatav, nn tipukatlamaja, asuvad lähestikku.
Linnavolikogu liige Heldur
Lahne on Vainloga aga risti vastupidisel seisukohal, tema hin-

nangul peaks katlamaja asuma
magalapiirkonnale võimalikult
lähedal.
„Avalikul arutelul väitis Adven
Eesti esindaja, et soojustrasse on
Kunda linnas välja vahetanud
aastatel 2009-2010 ligi kilomeetri ulatuses, kuid trassikaod ei ole
oluliselt vähenenud. Siit ka minu
lihtne järeldus- katlamaja tuleks
rajada põhitarbijale ligemale, et
trassikaod oleksid minimaalsed.
Selline koht võiks olla Kunda
Ühisgümnaasiumi ja surnuaia vaheline tühermaa,“ sõnas Lahne.
Lahne sõnul ei peaks sellisel juhul raskeveokid linna sisse
sõitma, vaid pääseksid katlamaja
juurde Selja teelt.
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Toimetaja veerg

Valu on sõnumitooja mida
maha lüüa pole mõtet

Iga muutus, pööre meie elus sünnib tavaliselt läbi häda, kas läbi füüsilise või vaimse
valu, sest valdavalt kükitame me oma mugavustsoonis ja teeme väga vähe, ka siis kui
oleme oma olukorras rahulolematud, õnnetud või suisa haiged, ja me ei liiguta end
enne kui viimane häda on käes, sest me kardame muutust ja kõike seda, mis sellega
kaasneb. Kardame tundmatut.
Nõnda istumegi olukorras, kus vaja oleks
muutusi ja siiralt loodame et see ka toimub,
kuid me pole selle heaks valmis vähematki
tegema. Olukorda, kus me teeme asju vanaviisi aga loodame saada tavapärasest teistsuguseid tulemusi on Albert Einstein nimetanud idiootsuseks. Ainus kindel asi elus
on see, et kõik muutub, kui me sellest aru
saame, siis on meil kergem lahti lasta ka vanadest harjumustest, mõttemustritest ja
kontseptsioonidest ning oleme rohkem avatud ka uue vastuvõtmisele, oleme vabamad
eelarvamustest.
Kui lähete lennureisile siis iga kord enne
õhku tõusmist tutvustavad stjuardessid reisijatele ohutusreegleid- kui pea kohalt hapnikumask alla langeb, tuleb see kõigepealt
endale pähe tõmmata ja alles siis tuleb abistada oma kaasreisijat. Samamoodi kui lennukis, tuleks toimida ka elus. Ei, ärge saage
valesti aru, see ei tähenda, et peaks teistest
teerulliga üle sõitma, pigem tahan rõhuda
sellele, et enesearmastus on üks kõige olulisemaid asju üldse ning see ei võrdu egoismiga, sest erinevalt egost, mis alati soovib
laiendada oma piire ja mõjuala väljapoole
inimest ennast, piirdub enesearmastus vaid
inimese endaga.
Kui me endid ei armasta siis kes veel seda
tegema peaks? Oskus seada piire, suutlikkus
öelda nii „Jah“ kui „Ei“ aga ka võime aktsepteerida teisi sellisena nagu nad on, on
isikliku heaolu üks vundamente. Kui me
oskame hinnata ennast, siis oskame ja suudame ka teisi.

Meie Kodu
Väljaandja: Kunda linnavalitsus
Kasemäe 19, telefon 3255998
www.kunda.ee, kristo@kunda.ee
Tehniline teostus:
Kalurileht. Telefon 5649 5252
www.kalurileht.ee, kalurileht@gmail.com
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Head kundalased,
kolleegid, külalised
Taas on möödunud üks aasta ning täna
me tähistame Eesti Vabariigi 95- ndat
aastapäeva. On õige hetk vaadata tagasi
nii eelmisesse aastasse kui heita pilk lähitulevikku.
Aasta 2012 oli Kunda jaoks huvitav ja raske
aasta. Uus linnapea, uued mõtted, uued ambitsioonid....
Sündmusterohkus andis võimaluse end
proovile panna pea igas valdkonnas, nii heas
kui halvas – Kunda jõe üleujutused, Swedpank
sulges kontori, neljanda Sõbralaada korraldamine, Kunda ühisgümnaasiumi järjepidev
koostöö Haljala gümnaasiumiga, Tsemendimuuseum sai uue katuse ja pidas 45. aastapäeva, Kunda lasteaed liitus projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“, Toolse elamupiirkonnas sai
alustatud tänavavalgustuse väljaehitamisega,
volikogu kehtestas uue katlamaja detailplaneeringu küttehinna alandamise eesmärgil, kooli
ja spordikeskuse hooned said soojustuse ning
uue välimuse ja veel palju muud.
Tänud Teile kõigile, kes on toetanud elluviidud tegevusi nii nõu kui jõuga – volikogu, linna-asutused, ettevõtted, kolleegid.
Eriti rõõmustav on kohalike elanike aktiivsus - eelmise aasta kevadel avati Lontovas seikluspark koos Blücheri kohvikuga, veetorni
korterelamu on lisaks soojustusele saamas uut
ilmet ning värskendab linnapilti. Kodanikualgatusena on valminud linnas uus mänguväljak.
Hea on tõdeda, et linnas tegutsevad kultuuri- ja spordiühingud ei ole loobunud oma tegevusest. Linn toetab nende tegutsemist juba aastaid ning see jätkub kindlasti ka edaspidi.
Viimasel ajal on trendiks kujunenud inimeste liikumine nii eesti siseselt kui ka välismaale, mis on jätnud oma jälje Kunda linna kui ka
maakonda.
Kunda linnast lahkus 2012 aastal ligi 100

inimest, mis on Kunda jaoks suur number.
Oma panuse andis sellisele liikumisele palju
kõneainet pakkunud tasuta transport Tallinnas. Samas oli rõõmustav eelmisel kuul, siinsamas klubis, tervitada Kunda uusi väikeseid
linnakodanikke. Eelmisel aastal sündis Kunda
linnas 27 last.
Linnapeana on mul hea meel, et vaatamata elanike arvu langemisele, mis on andnud
märgatava tagasilöögi ka linna eelarvele, oleme
suutnud hoida linna poolt pakutavad teenused
kodanikele samal tasemel ja võimalusel neid
edasi arendanud.
Jätkusuutlikkus ja koostöö on selle aasta
märksõnadeks – kui me tegutseme läbimõeldult ja pilguga tulevikku, suudame pakkuda
oma elanikele head teenust.
Sügisel ootavad meid ees uued valimised.
Loodan siiralt, et kõik avaliku võimu esindajad lähtuvad valimiste aastal, ja loomulikult ka
edaspidi, oma tegevuses linnakodanike heaolust ning vastuvõetud otsused on linna arengu huvides. Kui seatakse esiplaanile isiklik huvi
või hetke emotsioon, kaasneb sellega linna
maine kahjustamine ja linna areng pidurdub.
Head kaaslinlased. Jäägem avatuks ja koostöövalmiks, koos suudame rohkem Kunda
jaoks head teha. Soovin kõigile head Eesti Vabariigi 95-ndat aastapäeva.
(Kunda linnapea Riina
Sooääre kõne
Kunda linna
klubis toimunud vabariigi aastapäeva
tähistamiselt
22.02. 2013)

Tore kool

Homme taas ma lähen kooli,
ema jälle autot roolib.
Siis ma lähen klassi
ja igatsen oma kassi.
Kooli jõuan, tuju hea,
tunnid algavad õige pea.
Kellahelin jälle kajab,
klassiruumi minna vaja.
Esimene tund meil mata,
poistel kõik on õppimata.
Pärast neil on tuju paha,

kui on kahed ette-taha.
Teine tund on eesti keel,
õppida on hea meel.
Teemaks täna lugemine,
vahetunnis peitu pugemine.
Tunnid saavad läbi ruttu,
õhtul poen jälle tuttu.
Kool on äge – lahe koht,
seal ei ümbritse meid oht.
Jette Helene Kasemaa
(Kunda ÜG 3.a klass)
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Uued linnakodanikud
said hõbelusikad
Jaanuari lõpus toimus Kunda linna klubis
2012. aastal sündinud uute linnakodanike
ning nende vanemate pidulik vastuvõtt.
Nimelised hõbelusikad said 27 last , vanematele aga anti üle tänukirjad. Esinesid Kunda ühisgümnaasiumi õpetajate
käsikellade ansambel ning lasteaia rütmika- ning lauluringi lapsed. Kohapeal oli
võimalik teha perepilte. Kuna 2012. aastal lahkus Kunda linnast ligi sada inimest,
avaldasid Kunda linnavolikogu esimees
Arvo Vainlo ja linnapea Riina Sooäär lootust, et 2013 võiks olla aasta, kus Kunda
linna peredesse sünnib sama palju lapsi
juurde, kui oli möödunud aastal linnast
lahkujaid. Hõbelusikapäev toimus tänavu
kümnendat korda. (MK)

Lapsed ja lapsevanemad Hõbelusikapeol 2013. Foto: Reti Kokk

Kuufotod:
suur kallistus ja Kunda jõgi
Jaanuari keskel pidas Kunda kool rahvusvahelist kallistuspäeva. Kooli aulas tehti suur kalli maskott Torevantsile ja üksteisele. Peatume hetkeks ja märkame üksteist! Kallistuspäeva
tähistamine on Kunda koolis kujunenud juba traditsiooniks.
Jaanuari lõpus aga näitas oma iseloomu taaskord Kunda jõgi.
Kundal on oma jõgi, millest üle ega ümber ei saa! (MK)

Suur koolikalli. Foto: Kristo Kiviorg
Revo Koha. Foto: Kristo Kiviorg

Aasta tegu ja tegija said
tunnustatud
22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul
kontsert-aktusel Kunda linna klubis tunnustati eelmisel aastal
silmapaistnud tublisid linnakodanikke ning ettevõtlikke inimesi. Aasta teoks valis linnavalitsus laekunud avalduste põhjal
Lontova seikluspargi avamise. Seikluspark on nii maakonna kui
ka riigi tasemel omanäoline, aidates edendada turismi, loodushariduse õpet ning mitmekesistades kohalikku ettevõtlust.
Seikluspargi ellukutsujaks oli Revo Koha. Aasta tegijateks valis
linnavalitsus aga Liina ja Marek Tsõganovi, kes rajasid omal algatusel Kundasse laste mänguväljaku. (MK)

Kunda jõe stiihia 31. jaanuaril. Foto: erakogu
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Spordikeskusel oli
rekordaasta

Kui suvekuud välja jätta, külastas eelmisel aastal spordikeskust igal kuul
vähemalt üle 5000 inimese, parimatel
kuudel ületas külastuste arv aga koguni 6000 piiri.
Kunda Spordikeskuses ei käi ainult
kohalik rahvas, vaid koha on avastanud ka Aseri, Tapa, Jõhvi aga ka Rakvere ja Vinni inimesed, Viru-Nigulast
rääkimata. Spordikeskuse juhataja Erge Looritsa sõnul on külastajad kiitnud keskuse puhtust ja head teenindust aga ka soodsaid hindu.
„Kaugemalt tulevad tavaliselt grupid, tullakse koos sõprade või kolleegidega. Üha enam ettevõtteid on hakanud taas oma töötajaile võimaldama meie ujula- ning saunakeskuse külastamist, töötajate tervisele pööratakse senisest rohkem tähelepanu,“
märkis spordikeskuse juhataja Erge
Loorits.
Sel hooajal on spordikeskusel lisandunud uute tegevustena zumba,
taekwondo, vesivõimlemine ja -aeroobika ning uued erinevad aeroobika
saalitreeningud jne.
Et uuele tasemele jõuda, vajab
spordikeskus aga lisainvesteeringuid,
et odavmajutust pakkuda. See võimaldaks senisest suuremal määral laagreid võõrustada.
„Eelmise aasta üheks märksõnaks
oligi see, et spordilaagrid on meid
taasavastanud. Meie suureks eeliseks
teiste keskuste ees peitub selles, et
kõik on käe-jala juures ühes majastoitlustus-, treenimis- ja ööbimisvõimalus. Eelmisel sügisel laagris käinud
Kalevi ujujad jäid meie poolt pakutavaga rahule, kui vaid majutusvõimaluse uuele tasemel saaks,“ rääkis Loorits.

Kunda linna ajaleht

Et 25-kohaline odavmajutus reaalsuseks saaks, on hinnanguliselt vaja
investeerida minimaalselt 12 000 eurot, summale lisanduvad kulutused sisustusele. Hetkel spordikeskuse eelarves sellist raha ei ole.
„Sel aastal saime lisaks välissoojustusele ka uued aknad. Aegade jooksul on kohaliku ettevõtted meid ikka
toetanud, ehk panevad ka nüüd õla alla. Oleme erinevatele koostöövõimalustele avatud. Samas majutusvõimalus on lisaväärtus, kõigepealt peavad
olemasolevad asjad hästi töötama
ning küll siis ka lisaraha investeeringuteks leiab,“ lausus Loorits.
Kunda linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja Urmas Lepiku sõnul
nimetatud summas investeeringuteks
selleks aastaks raha ei ole.
„Sel aastal spordikeskusesse suuri
investeeringuid plaanis teha ei ole, ei
välista aga, et see võib juhtuda 2014.
aastal,“ lausus Lepik. (MK)

Akordionisõbrad pidasid
ühiskontserti

16. jaanuari pealelõunal tervitas Jõhvi
muusikakooli direktor Margit Raag
kõiki akordionimuusika sõpru, kes
olid kogunenud Jõhvi kontserdimaja kammersaali. Osalemiskutsed olid
saadetud Kohtla-Järve, Ahtme ja Kiviõli kunstidekoolidele ning Lasnamäe
ja Kunda muusikakoolile.

Merike Suban, Kunda muusikakooli
akordioniõpetaja

Kunda võrkpallurid tulid
Jõgevamaalt teise kohaga

Veebruari alguses toimus Jõgevamaal
Torma spordikompleksis traditsiooniline sõpruskondade turniir võrkpallis,
millest võtsid osa ka Kunda võrkpallurid.

Võisteldi segavõistkondade vahel turniiri-süsteemis ning viie võistkonna seas
saavutasid kundalased märkimisväärse
teise koha, kusjuures esikoht kaotati
Põltsamaa võrkpalluritele vaid loetud
punktidega.

Kunda võistkonnas mängisid Harri
Mikker, Kersti Tamm, Mariin Mirka, Ivo
Pent, Eimar Jurtom ja Aivo Mirka.
„Loodame ka siin Kundas võrkpallielule rohkem hinge sisse puhuda, tahaks jõuda sinnamaani, et siin võiks
toimuda regulaarselt erinevaid
võrkpalliturniire. Järgmiseks hooajaks
plaanime võistkonna välja panna ka
maakonna meistrivõistlustele,“ rääkis
Aivo Mirka. (MK)

Muudatused KundaRakvere liinil

Jõhvi kontserdimaja.
Foto: Jõhvi kontserdimaja

Kunda spordikeskus võõrustab
üha enam erinevaid lastelaagreid. Pildil Kalevi ujumiskooli
kasvandik trenni tegemas.
Foto: Kristo Kiviorg

sid ansamblis. Päev jätkus sujuvalt külalisesinejate etteastega. Esinema olid
kutsutud Kulno Malva (akordion ja laul)
ning Tõnis Kirsipu (perkussioon). Kahe
sõbra vaba koosmusitseerimine oli nauditav. Igati kordaläinud ürituse lõppedes tänati kõiki osalejaid šokolaadi ja
nimelise tänukirjaga. Lisaks pakuti ka
maitsvat kringlit. Meeldiv oli osaleda nii
hästi ettevalmistatud üritusel.
Suur tänu Jõhvi muusikakooli perele
toreda päeva eest!

Kontserdil valitses igati sõbralik
meeleolu. Esineti läbisegi, soolonumbrid vaheldumisi ansamblitega, mitmel
puhul õpilased koos õpetajaga. Ansamblitesse oli lisaks akordionile kaasatud viiul, flööt, plokkflööt, klarnet,
saksofon, basskitarr, jauram ja löökpillid.
Kava oli kirju ja huviga jälgitav. Kunda muusikakooli tublid akordionimängijad Daniel Komarov ja Jan Erik Luik esitasid kumbki ühe soolopala ning Märt
Ait, Erik Fasputins ja Janek Vassin esine-

Lääne-Viru maavalitsus pani alates 11.
veebruarist käiku Rakverest kell 10.00
ja Kundast kell 10.50 väljuva esmaspäevast pühapäevani sõitva uue liini.
Esmaspäevast reedeni hakkab väljuma liin kell 6.20 Kundast Rakverre esialgu ühe kuu pikkuse katseajaga, selle
jooksul jälgitakse reisijate huvi antud
liini vastu. Kui reisijate arv jääb alla 15
inimese, on maavalitsus sunnitud 6.20
väljuvast liinist loobuma. Sõiduplaani
muudatus oli tingitud sellest, et 11.
veebruaril lõpetas AS GoBus teenindamise Kundast kell 6.20 väljuval liinil,
samuti Rakverest kell 9.30 ning 11.00
väljuval liinil (Kundast vastavalt kell
10.20 ja kell 11.50). Bussifirma tõi põhjenduseks reisijate vähesuse antud liinil
nimetatud kellaaegadel. (MK)
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Team Yong tõi koju
kuldmedali

Veebruari alguses Tallinnas toimunud rahvusvahelistel võitluskunsti
mängudel saavutas Kunda spordiklubi
Team Yong esindaja Daniil Rogožkin
taekwondos esikoha.

Ülevalt vasakult: Ronald Smorodin, Arseni Mihnovitš, Daniil Rogožkin ja Sten Arro. Foto: erakogu

Tublilt esinesid ka teised Kunda
sportlased Sten Arro, Ronald Smorodin ja Arseni Mihnovitš, kes heitlesid
tugevate vastastega kuid seekord medaliteni veel ei jõudnud. (MK)

Võimalus kontrollida
silmi

1. märtsil algusega 10.00 on võimalik
Kunda eakate päevakeskuses taaskord
silmi kontrollida.
Silmade kontroll maksab kuus eurot. Neile, kes ostavad endale uued
prillid, on kontroll tasuta.
Veel on võimalik end registreerida
telefonil 3255996 või 53055408. (MK)

Kunda kool osaleb
jätkuvalt Comeniuse
programmis

2012. aasta kevadel lõppes meie kooli
osalusel kaks aastat väldanud Euroopa
Liidu koolide koostööprojekt „Past,
Present and Future in European Culture“.
Projektis osalesid koolid kuuest riigist: Poolast, Bulgaariast, Rumeeniast,
Leedust, Türgist ja Eestist. Kuna meie
comeniuslaste tegevus pälvis SA Archimedes Elukestva Õppe Programmi
hindajatelt kõrge tunnustuse, saime
innustust uue projekti tegemiseks. Sügisel 2012 sai heakskiidu Kunda Ühisgümnaasiumi projekt „Discovering
Each Other“. Projekt vältab kaks aastat
(2012-2014) ning selles osalevad
koolid viiest riigist: Poolast, Hispaaniast, Itaaliast, Türgist ja Eestist. Kahe
aasta jooksul külastab kooli delegatsioon partnerkoole ja võtab mais
2014 vastu õpilasi ja õpetajaid sõpruskoolidest. Selle aja jooksul tutvutakse projektis olevate riikide ajaloo
ja rahvatraditsioonidega. Kindlasti leitakse uusi sõpru ning loomulikult
praktiseeritakse inglise keelt.
Comeniuse koolide mitmepoolsete
koostööprojektide eesmärk on tugevdada hariduse Euroopa mõõdet, edendades Euroopa koolide vahelisi ühiseid
koostöötegevusi. Projektid annavad eri
riikide õpilastele ja õpetajatele võimaluse töötada koos ühe või mitme ühist
huvi pakkuva teemaga. Koolide koostööprojektid aitavad õpilastel ja õpetajatel omandada ja täiendada mitte
üksnes projekti teemat või ainevaldkonda käsitlevaid oskusi, vaid ka meeskonnatöö, sotsiaalse läbikäimise, planeerimise, projektitegevuste teostamise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamise oskusi.
Osalemine erinevate riikide koolide
koostööprojektis annab õpilastele ja
õpetajatele ka võimaluse võõrkeelte
kasutamiseks ning suurendab nende

motivatsiooni keelte õppimiseks.
Mitmepoolne koolide koostööprojekt
peab hõlmama koole vähemalt kolmest osalevast riigist.
Esimesel töökoosolekul Lõuna-Poolas ehk täpsemalt Sileesias, Radzionkowi linna noortekeskuses
(Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
) käisid novembri lõpus kooli direktor
Henry Kallaste; õpetajad Ülle Juuse-Tumak ja Gunnar Roov; huvijuht
Kaire Reimus ning raamatukoguhoidja
Luule Raam. Õpilastest olid kaasas
kümnendikud Ekaterina Skvortsova,
Reti Kokk, Anna Kljutŝnik ja Juri Sorotski.
Täname Kunda-Auto AS juhatuse
liiget härra Arvo Kullamaad, kes aitas
reisikulusid vähendada. Reisist endast
loe pikemalt leheküljelt 11.
Luule Raam, Kunda Ühisgümnaasiumi
Comeniuse projekti koordinaator

Kunda koolis alustab
kokandusring

Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht
Kaire Reimus annab teada, et tema eestvõttel on plaanis koolis alustada kokandusringiga.
„Ootame väga hea meelega kokandusringi külalisi - kes oleks nõus
noortele mõningaid kööginippe õpetama. Noortele meeldib väga süüa ja
ka süüa teha - huvilisi ringi alustamiseks on küll. Kui meie linnas on inimesi, kes tahaksid korra ise sellise
ringi külalised olla, siis ootame teid
rõõmuga,“ sõnas Reimus. Oma soovist
võib teada anda
kaire.reimus@kundakool.ee. (MK)

Toivo Pihelit

mälestades
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kunda Männiku KÜ

„Öös on inimesi“
muuseumiöö teemaks

Tänavu toimuva muuseumiöö teemaks on „Öös on inimesi“. Muuseumiöö keskmeks saavad seekord lood
muuseumidest läbi muuseumitöötaja
ja külastaja pilgu ja suu ehk lood
kummitustest, muuseumitöötajatest
ning külaliste kummalistest küsimustest. (MK)
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Meie kooli comeniuslased.
Foto: erakogu

REKLAAM
KÜ Kasemäe 17 liige Andres Kriis
aitab Kunda korteriühistuid maja
renoveerimise korraldamisel ja
renoveerimiseks vajaminevate
dokumentide
vormistamisel. Info 5088077 või
andres.kriis@gmail.com
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Kunda päästekomando võimekus on kasvanud
Lisaks sellele, et komandos
on tööl rekordarv päästjaid,
on neil olemas ka vajalik varustus päästetööde tegemiseks merel.
22-meheliseks kasvas komando eelmisel suvel, kui sulgeti Võsu komandopunkt, sealt
tuli osa päästjaid üle Kundasse,
teised läksid tööle kas Loksale, hakkasid Võsul priitahtlikeks
või suundusid pensionile. Nüüd
on Kunda komando meestega
komplekteeritud.
„Töötasime pikka aega 15-liikmelise meeskonnaga, töökoormus oli suur, sest ära oli
vaja teha 22 mehe töö. See oli
meie jaoks väga koormav, kuid
saime kuidagi hakkama,“ sõnas
komandopealik Heldur Lahne,
kui olin tema kabinetis istet võtnud ning esimesed read paberile
kirja pannud. Tõsi, Kunda oma
mehi on komandos vaid kuus,
ülejäänud käivad tööl kaugemalt.
Eelmine aasta oli üldse kohalikele päästjatele murrangulinekomandomaja sai uue katuse,
ringi vahetati ka küttesüsteemid.
Tänavuseks aastaks on lootus
saada majale ka välissoojustus
ning uus elektrisüsteem, mis osaliselt on pea pool sajandit vana.
Maja asukoht on aga hea- väljakutse korral on võimalik igasse
suunda kiirelt jõuda.
Pikisilmi ootab komando uut
paakautot, hetkel on meeste käsutuses 1985. aasta Volvo, enne
seda kasutati aga veelgi vane-

Raske õppustel, kerge lahingus- päästja Kaido Vahesalu demonstratsioon
kangiga. Foto: Kristo Kiviorg

mat masinat - 1976. aasta Scaniat. Tõsi, praegune auto on igati
korras, see tähendab, et päästjad
on selle korras hoidnud - garaažis seisev paakauto lausa läigib!
Päästjate põhiauto, nelikveoline
Scania, on uuem, selle väljalaskeaastaks oli 2008.
„Mehed on tublid, palju asju
saab ise ära remonditud, aga eks
varuosad on eritehnika puhul
kallid. Eks esmalt saavad uuema

Veepinnalt päästmine kuulub nüüd Kunda komando kompetentsi. Foto: erakogu

päästetehnika maakonna keskused, siis jõuab järg ka väiksemate
piirkondade kätte,“ rääkis Lahne.
Pärast pooletunnist vestlust
tegime majas ka väikese ringkäigu, mille raames peatusime pikemalt meeste omatehtud
jõusaalis- sporditegemisest on
kohalikud päästjad alati lugu pidanud. Muus osas tundub ka, et
kord on majas- ruumid on puhtad ja soojad, kõik on meeste
endi käe järgi ära pandud, midagi lihtsalt niisama kusagil ei vedele.
„Kui palju siis rinnalt kangi ka
surutakse?“ küsin.
Mõne sekundi pärast võis
veenduda, et 160 kilogrammi ei
ole probleem, kusagilt ruumidest aetakse kohale Kaido Vahesalu, kelle jaoks on 160 kilogrammi justkui soojendusrakus,
kang liigub mängleva kergusega
seitse korda üles ja alla. Jah, trenni peab tegema, sest varsti ootab
mehi ees komandodevaheline
võistlus lamamises surumises ja
selleks, et igasugustest katsetest
auga välja tulla - ainuüksi jaa-

nuari lõpus ning veebruari alguses oli meestel vaja oma oskusi
ja teadmisi näidata neljal erineval koolitusel, kus päästjatel tuli
sõna kõige otsesemas tähenduses läbi minna nii tulest ja veest.
Jah, vormis peab olema, et elusid
päästa.
„Millal tavaliselt kõige pingelisemad ajad tööl on?“ uurin.
„Eks loomulikult on palju tegemist kevadisel ajal kui toimuvad kulupõlengud, muus osas on
ikka nii, et juhtub siis kui juhtub.
Millal juhtub, me ju tea,“ vastas
Lahne. Kuigi eelmise aasta lõpus
ning selle aasta esimesel kuul on
päästjatel tulnud kustutada omajagu tulekahjusid, on üldine olukord läinud aastate jooksul siiski paremaks. Kõige rohkem teeb
komandopealikule ehk rõõmu
see, et suviseid metsatulekahjusid
on jäänud vähemaks. Egas midagi, soovisin päästjatele võimalikult vähe tööd ja läinud ma komandopunktist olingi. Seekord
tuli lühike jutt. Aga eks hiljem
jõua pikemalt rääkida, mõtlen.

(MK)
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Kooli ülesanne ei peaks olema tööjõu tootmine
Intervjuud koolipsühholoog
Lea Metsisega on paslik juhatada sisse tsitaadiga Jakob Saksa
raamatust „Uus kool“. Saks kirjutab: „Kool peab andma mitte
fakte, vaid teadmisi, mis aitavad lapsel saada õnnelikuks, et
ta õpiks nii, et silm särab.“
Ülo Vooglaid on öelnud, et kooli
minekul oleme kõik omamoodi erivärvilised paabulinnud kuid gümnaasiumi lõpetades oleme kõik
kolme sulega kanad.
Selle väitega tuleb suures osas
nõustuda. Oleme tõesti kõik väga
eripalgelised, nagu linnud linnuriigiski. Tänane haridussüsteem aga
kaldub võtma kõiki ühe mõõdupuu järgi ning see loobki sellise tulemi. Mentaliteet, kus me raamime
lapsed ühe mõõdupuu järgi, on pärit
juba nõukaajast, kus seda isegi propageeriti. Koolide ülesanne ei peaks
olema tööturu jaoks tööjõu ettevalmistamine, vaid aidata kaasa tervikliku inimese kujunemisele. Igal lapsel on oma huvid ja anded ning neid
ei tohiks märkamata ja arendamata jätta. Uues õppekavas on vajalike
pädevuste kujundamisest (inimlikkus, ausus, hoolivus, sallivus, empaatia, suhtlemisoskus, eneseusaldus jne) palju ilusaid sõnu kirjas,
kuid kui palju seda õpetaja tegelikult
jõuab jälgida? Ainekavad on kõvasti üle paisutatud. Aga on ka sellised
koole, kus hakatakse järjest suuremat
rõhku panema väärtuskasvatusele ja
lapse individuaalsele arengule. Palju
sõltub siin kooli juhtkonna, kooli
haldava omavalitsuse prioriteetidest.
PISA testi järgi on Eesti lastel
rikkalikult teadmisi, kuid samas
on nad ühed õnnetumad maailmas.
Üks luuletaja „Elamuse“ raadiosaates paar päeva tagasi ütles, kuidas
temale eluks ajaks jäid meelde emakeeleõpetaja sõnad: Sa ei pea kõike
viitele vastama. Isegi puudulikke
võib vahel ette tulla. Aga kõige kur-

vem oleks, kui sul ühtegi ainet viiele
õpitud pole, kui sind miski ei huvita
nii, et tahaksid sellega tegelda ja selles
väga heaks saada.
Kool pakub lapsele hulganisti teadmisi, infot, kuid laste jaoks ei
looda tervikpilti, ja seost, mida selle
teadmisega reaalses elus teha saaks.
Sealt tekib ka vastumeelsus selle suhtes, mida me õpime. Huvi tekib, kui
me saame aru, mida ning mispärast
me õpime. Ja siis eriti, kui me kohe
näeme-kogeme saadud teadmiste kasulikkust-kasutatavust. Samuti keskendutakse koolis liialt tulemusele ehk hinnetele ja võrreldakse
lapsi omavahel, kes on tubli ning kes
mitte. Hinnete asemel tuleks keskenduda lapse individuaalsele arengule - kus ta oli eile ning milline on
tänane päev. Sellele aitab kaasa praegu meil koolides aktuaalne kujundav
hindamine.
Kõik me tööd tehes pingutame
selle saavutamiseks, mida hinnatakse, mida meilt oodatakse. Kui ministeeriumis räägitakse, et oluline
on lapse areng, hinnatakse aga tasemetööd ja eksameid ning selle järgi
järjestatakse koole paremateks ja vähemedukateks, siis pingutab õpetaja eelkõige tasemetöö hea soorituse nimel. See on takistuseks õpilase
arengule koolis, takistuseks õpetaja
loovusele, töörõõmule. Kui hakatakse tähtsustama, hindama koole
elurõõmu, loovuse, aktiivsuse, väärtuspõhisuse, huvitegevuse rohkuse,
arenguvõimaluste, avara silmaringi, õpirõõmu, koolis valitseva üldise
avatud usaldusliku sõbraliku õhustiku, psühhokliima järgi, aitaks see
kindlasti kaasa õnnelikuma rahulolevama õpilase, sellega seoses ka rahulolevama kodu kujunemisele.
Millised on peamised kitsaskohad tänapäeva koolis?
Kitsaskohad koolis tulenevad kitsaskohtadest kodus ja ühiskonnas.
Kui kodus lapse põhilise kasvu- ja
mõjutamiskeskkonnana on prob-

SÜNDMUSED KUNDAS
28. veebruaril kell 19 klubis kinoõhtu
filmiga „Karikakramäng II“
7. märtsil kell 19 klubis kinoõhtu filmiga „Elavad pildid“
9. märtsil kell 16 klubis Õhtu ainult
naistele

Elu peegeldab meile meid endid, arvab Lea Metsis.
Foto: Kristo Kiviorg

leemid, kanduvad pinged ka kooli.
Kodusid kimbutab aja, raha ja turvatunde puudus, ebakindlus. Vahel ka
teadmistepuudus targaks lapsevanemaks olemisest, lapse arengu ja vajadustega seonduvast jne. Kindlasti on
meil koolis ülivähe tunde inimese,
tema sisemaailma, enesetundmise,
seeläbi teiste mõistma õppimiseks.
Õpime küll välismaailma, iseendast
väljapoole jäävat, aga rõõmupakkuva elu loomiseks, elu mõtestamiseks,
heade suhete kujundamiseks, õnneliku pere loomiseks on vaja tunda
iseennast. Kooli ainekavas peaks
olema mõtlemisõpetus. Õpikutes ei
kohta täna ka teadusmaailma uuemat terviklikku inimesekäsitlust.
Seda nimekirja võiks päris pikalt jätkata. Kõik probleemid saavad alguse lõpuks ikkagi iseenda mittetundmisest.
Kriisid tekivad, kui kaob usaldus. Koolidesse on märkamatult
siginenud kaamerad. Kas õpetajad ja õpilased usaldavad üksteist?
Vastuseks jälle-kool on ühiskonna
peegeldus. Kui ühiskonnas on usaldus , kindlustunne ja turvalisus vähenenud, siis see kajastub ka koolis. Turvakaamerad jõuavad kooli,
seda ehk mitte varasemast suurema
usaldamatuse märgina, vaid uuema-

18. märtsil kell 19 klubis Vana Baskini teatri etendus Ootamatu ettepanek
18.-22. märts noortemajas koolivaheaja sündmused
20. märtsil kell 14 klubis lastele sündmus Kevade sünnipäev
21. märtsil kell 19 klubis kinoõhtu fil-

te tehniliste lahenduste kasutusele
võtuna. Kooliti on kindlasti vastus
erinev. Kui kodu suhtub kooli mitteusaldavalt, siis ei saa ka õpilaselt
teistsugust suhtumist oodata. Kui
kodu-kooli vaheline suhe on hea,
on see toeks lapsele. Ja ka usaldus on
suurem. Praegu on sageli just nii, et
kui paljudel lastel on koduse olukorra pärast pind jalge alt kadunud,
peab õpetaja, kool, tugisüsteem teda
rohkem kui varem toetama ja suunama.
Kui nüüd meie koolist, selle
plussidest rääkida, siis…
Meil on väga häid õpetajaid, üksteist toetatakse. Meil on vajalikud
tugisüsteemid ja-spetsialistid. Koolis käinud teiste koolide õpilased
on alati imetlenud meie kooli suuri
avaraid puhtaid ruume. Nüüd on
kool ka väljast korda tehtud. Tunniväliselt on õpilastele mõeldud
toredaid ideid ja tegemisi uue huvijuhi eestvedamisel. Õpilasomavalitsus, keda ta juhendab, on kenasti töö ja tegemiste hoos. Koolil on
ka oma kooli-TV saated. Huviringides ja muusikakoolis käib palju
lapsi. Koolil on toredad traditsioonid. Ning lõpuks - meie koolil on
imeilus väärtuspõhine moto: Armastust, Austust, Arengut !

miga „Kohtumõistja“
24. märtsil kell 13 klubis Videviku
pidu eakamale rahvale
27. märtsil kell 19 muuseumis teatripäeva tähistamine – Valdese kirjanduskohviku õhtu.
Allikas: Maiu Küngas
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Pidu kõigile ehk Playbox vallutas Kunda

24. jaanuaril toimus Kunda Ühisgümnaasiumis võimas Playbox, mis tõi kohale sadu inimesi.
Kooli peale registreerus lausa 13 gruppi. Zürii,
koosseisus Maiu Küngas, Ivar Järvela ja Romet
Roots, valisid kolm parimat ja andsid välja ka palju
eripreemiaid.
Kolmanda koha sai 3.A klass „Rahalauluga“ filmist Nukitsamees, teine koht läks 8.klassile, kes esitasid remixi erinevatest tuntud lugudest ja 1. koha
võitis 7.B vene eurolauluga „Party for everybody“.
Publiku lemmikuks sai ülekaalukalt Projekt Põhja-Kunda looga „Meil on aega veel“.
Peaauhinnaks esimesele kohale oli enesekaitse
treening Team Yongi poolt. Teised meened panid
välja ürituse sponsorid: ABB AS, A.K Buss OÜ,
Aqva Hotel & Spa, Kunda Ilusalong, Kunda Nordic
Cement, Lepatriinu Maiustused ning valgustuse ja
heli eest kandis hoolt Saundland OÜ.
Suur tänu osalejatele, abilistele, publikule ja sponsoritele! Loodame, et see traditsioon kestab veel
kaua. (Reti Kokk)

Esikoha hõivasid 7.B klassi esindajad.

Teine koht läks 8. klassile.

Auhinnaline kolmas koht kuulus 3. A klassile.

Talvepäev multifilmimuusika rütmis
25. jaanuaril oli Tapa muusikakooli korraldada seekordne Virumaa I regiooni
muusika- ja kunstidekoolide Talvemuusikapäev. Üritus toimus Tapa Kultuurikojas. Kolmeteistkümnest
regiooni koolist osales seekord üheksa. Koduseks ülesandeks oli ette antud teema:
multifilmimuusika.
Nagu kohapeal selgus, oli iga
kool asjast omamoodi aru saanud (teisiti öeldes, nii mõnigi etteaste ei seondunud sugugi teemaga). Kõige populaarsemaks
valikuks, nagu võiski eeldada,

osutus krokodill Gena lauluke,
mille meloodiale olid ansambliseade teinud Tapa ja Jõhvi muusikakool ning Rakvere Kaurikool. Muide, Gena ja Potsataja
olid ka päriselt, toredates kostüümides, kohapeal olemas ja
kogu üritust juhtimas. Nende
kahe vahva tegelase asjatoimetusi oli päris mõnus jälgida.
Laval nägime-kuulsime Iisaku õpilaste esituses kolme põrsakest ja halli hunti. Ahtme
noortel muusikutel oli loodud
lausa popurrii erinevate multifilmide muusikale. Kohtla-Järve kunstidekool pakkus kuula-

ta käsikellade ansamblit. Kunda
muusikakooli esindas seekord
päris soliidne ansambel, milles
koos õpilastega esinesid ka mitmed õpetajad: viiulil musitseerisid Elin Suban ja tema õpetaja Piret Kreek, saksofonil Raigo
Rebane ning klarnetil tema õpetaja Veiko Pärnak, klaveril Nele
Karolin Lindlo, akordionitel
Jan Erik Luik, Helena Hanna
Maija Aadli ning Kristjan Laubholts, basskitarril Eduard Lehmus ning löökpillidel Rainis
Türkel. Nende esituses kõlas
H.Blake’i „Walking In The Air“
multifilmist „The Snowman“,

mis sai kontserdi lõppedes teistelt osalejatelt palju positiivset
tagasisidet. Tõepoolest, olime
selle nimel ka tööd teinud.
Oma muusikalise etteaste taustaks näitasime katkendit samast
multifilmist, mis oli sel üritusel
ka ainulaadne lähenemine esinemise illustreerimiseks.
Päeva teine pool pakkus kuulajatele parajat elevust, sest esinema tuli ansambel „Kriminaalne
Elevant“. Niisiis jagus emotsioone ka kojusõidu ajaks!
Merike Suban,
Kunda muusikakooli
akordioniõpetaja

MEIE KODU
Kunda linna ajaleht

Uus aasta algas saksofonihelides
Kui Otepääl saab talvel ohtralt
lumespordialasid harrastada,
siis jaanuarikuus oli taas kõigil saksofonimängu õppijatel
tulla Kundasse talvekooli.
Jätkates saksofonikoolituse traditsiooni, korraldas Kunda linna
klubi 2.-5. jaanuarini saksofonistide talvekooli. Sel aastal juba
viiendat korda kogunesid noored saksofonistid Eestimaa erinevatest paikadest Kunda klubisse, et talvisel koolivaheajal lihvida
oma saksofonimängu oskuseid
ja omandada uusi teadmisi selles
valdkonnas. Talvekool sündis neli
aastat tagasi suvekooli kõrvale,
mida oleme Kundas korraldatud
juba üksteist korda.
Talvekoolis oli võimalus osaleda individuaaltundides EMTA
professori Olavi Kasemaa juures,
ansamblitundides, mida juhendasid Edvin Lips ja Jüri Takjas Rakvere muusikakoolist ning lisaks
toimusid veel orkestritunnid. Talvekool andis noortele saksofoniõppijatele juurde kogemusi ja julgust koosmusitseerimiseks ning
esinemiseks. Kindlasti leidis nii
mõnigi laps uue sõbra ja hea mõt-
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Talvekoolis osalenute ja selle eestvedajate ühispilt. Foto: erakogu.

tekaaslase, sest kõiki ühendab ju
ühine suur huvi saksofonimängu
vastu.
Tihedale õppetööle lisaks toimus talvekoolis ka palju erinevaid
vabaaja tegevusi: valmistasime piparkooke, mängisime erinevaid
mänge, korraldasime sportlikke võistluseid, käisime nautimas

Kunda ujula- ja saunamõnusid ning
nautisime talverõõme värskes õhus.
Talvekoolis osalejad andsid neli
kaunist kontserti, kus esitati kahe ja
poole päeva jooksul õpitud repertuaar: 4. jaanuaril Kunda klubis ja
Kunda külaseltsi majas ning 5. jaanuaril Haljala rahvamajas ja Sagadi mõisas. Südamesse jäi hea soe

tunne vastuvõttudest kontsertpaikades ja hea meel rohkest publikust
Sagadi mõisas.
Talvekooli korraldamist toetasid
Kunda linn, Eesti Kultuurkapitali
Lääne-Viru Ekspertgrupp ja Eesti
Kultuurkapital. Täname!
Maiu Küngas, Kunda linna
klubi juhataja

Hea sõber, ma tänan sind!
Inimene tunneb rõõmu sõprusest. Kaasaegsetel inimestel
on küllalt sõpru, neid kellega koos olles oma väärtuslikku aega jagada ja neid sadu
või tuhandeid, kellega suhelda
virtuaalmaailmas. Kui palju
tähendavad meie tänapäeva
inimeste jaoks mõtted nagu
„Sõprus suurendab rõõmu ja vähendab kurbust.“ (F. Bacon) või
„Sõprusel on üks hing ja kaks keha.“
(Aristoteles).
Lasteaias on sõprusel tema õige
tähendus ja olemusel õige suurus.
Kellukese lasteaia õppekavas on ka
väärtuskasvatuse osa , millele tuginedes meie täiskasvanud saame aidata lapsel kujuneda iseennast ja
teisi austavaks inimeseks, kellel on
õnn tunda ja jagada sõprust ümbritsevatega. Sellise vajaliku väärtuse
kujunemisel on meie lasteaia lastel
olnud möödunud aastal väga head
kaasteelised, kes on meie lasteaiale ja lastele headeks sõpradeks, keda

me peame meeles ja tahame tänada. Üheks Kunda lasteaia heaks
sõbraks on meie naabrid, Kunda
Linna Raamatukogust, kes on korraldanud meie lastele temaatilisi
jututubasid, kus loetakse ja meisterdatakse. Ka õpetajatele käib raamatukogutöötaja tutvustamas uut
eriala- ja lastekirjandust.
Sõpradena oodatakse meid alati
lahkelt Kunda spordikeskusesse
ujuma, sportima ja staadionile spordipäevi pidama.
Lasteaia sõbraks on Kunda
Ühisgümnaasium, kellega on
olnud sujuv koostöö nii täiskasvanute, kui laste vahel. Kooliõpilased
käisid meil kadripäevaks lustilist
näitemängu etendamas ja õpetajad
on olnud toeks lastele ja lastevanematele kooliga kohanemisel. Lasteaia eelkooliealised lapsed käivad kevadel kooliga tutvumas.
Lasteaia heaks sõbraks on
Kunda muusikakool, kes käib meil
igal aastal külas ilusate kontsertide-

ga. Kellukese lasteaia eelkooliealised lapsed käivad külas ka Kunda
linnavalitsuses, kus tutvuvad majaga, inimestega ja ametitega. Lapsed
on tagasi jõudes elevil ja rõõmsad,
sest sealsed sõbrad jagasid nendega
kommi. Ja hea sõber on ju ikka see,
kes sinuga oma maiustusi jagab. Nii
arvavad lapsed.
Meie lasteaia lapsed on sõbrustanud juba mitmeid aastaid ka
Kunda hooldekeskusega, kus lapsed käivad mardipäeval, kadripäeval ja jõulude ajal memmedele ja
taatidele rõõmu tuppa viimas oma
tantsude ja lauludega.
Kõige suuremad sõbrad on
olnud meie lasteaia lastele Kunda
Päästeameti komando, kes meil
igal aastal külas käib ja kellel ka
lapsed külas käivad. Eelmisel aastal käisid päästjad tegemas meil
ennetustööd rääkisid, kuidas ohutult tulega ümber käia ja kuidas
käituda ohuolukordades. Näitasid ja tutvustasid oma uhket ja ilu-

sat autot, mille uurimine on lastele
alati põnev. Läinud õppeaastal viisid Kunda päästjad läbi lasteaias ka
evakuatsiooniõppuse. Kõik töötajad said ka tulekustutiga kustutamist proovida. Headeks sõpradeks
lasteaiale olid jõulude ajal Tauno
Küngas, Riho Onkel ja Janis Sirelmets, kes meie jõulupidudesse
kõige oodatumad üllatused tõid.
Hea sõber on olnud meile alati ka
Kunda Linna Klubi, kes on meid
oma lustlikele üritustele kutsunud
ja meid abistanud oma kogemuste
ja vahenditega.
Aitäh ka sõpradele Karmeli kogudusest. Lasteaed tänab lapsevanemaid ja hoolekogu sõbraliku ja
toetava koostöö eest eelmisel aastal.
Kellukese lasteaia lapsed ja töötajad ütlevad suure AITÄH oma sõpradele, kes leidsid meie jaoks aega ja
tänu kellele kujunes eelmine aasta
põnevaks ja sõbralikuks.
Lasteaia liikumisõpetaja
Elle
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Toimusid tantsutöötoad, kus iga riik esitas midagi rahvuspärast. Pildil türklased oma uhketes rahvarõivastes oma etteastet tegemas. Foto: erakogu

Nüüd on häid sõpru üle kogu Euroopa!
Enne Poola minekut ei olnud
mul peaaegu mingit visiooni, mida Comeniuse projekt
endast kujutab või mis seal
reisil toimuma hakkab. Ettevalmistusaeg oli lühike ning
nädalad „jah“-sõna andmise
ja sõidu vahel justkui haihtusid kuhugi.
Pärast kahepäevast bussisõitu jõudsime oma sihtpunkti Radzionkowi. Esimesel õhtul
polnud hotellis eriti kedagi
näha, seda suurem oli aga üllatus, kui hommikul võõrkeelte
kajast rõkkavasse söögisaali astusime. Peale meie olid seal veel
türklased, hispaanlased ja itaallased. Pärast sööki kogunesime
saali ning kõik riigid esitasid presentatsioone oma kultuuri ja kodupaikade kohta. Hiljem jalutasime kooli. See polnud tavakool,
vaid internaat.
Kool oli jagatud koridoride
kaupa osadeks, igaüks neist majandas ja tegutses omaette nagu
perekond. Külalised jagati gruppidesse nõnda, et iga rühma liikmed olid eri maadest. Meie rühmale oli kaetud isuäratav laud.

Rääkisime omavahel juttu ja õppisime eri keeltes sõnu. Poola
tüdrukud õpetasid meid mängima tšutšubabkat, mis Eesti keeles peaks siis olema põhimõtteliselt pimesikk. Kuigi poolakad
inglise keelt palju ei rääkinud, oli
meil väga lõbus. Õhtul toimus
õpilastele disko, aga peaaegu
kõik eelistasid sellele õues rahulikumas keskkonnas üksteisega
tutvuda ning juttu rääkida.
Teist päeva alustasime töötoaga. Kõigepealt õpetati meile
Poola rahvatantsu poloneset
ning seejärel saime osa kõikide
teiste riikide tantsudest. Meie
kaerajaan osutus neist kõige populaarsemaks – kõik tegid kaasa
ja muidu üsna suur saal kippus
keerutamisel kitsaks jääma. Pärastlõunal sõitsime söekaevandusmuuseumisse. Saime värvilised kiivrid ning sõitsime kitsa ja
hirmuäratava liftiga 320 meetri
sügavusele maa alla. Tutvusime
kaevanduste ajaloo ja erinevate
masinatega ning saime tööliste
rongiga sõita.
Kolmandal päeval pidime ärkama varem kui tavaliselt – ees

ootas sõit Krakowi. Seal jalutasime vanalinnas, käisime Oskar
Schindleri tehases, millest oli
tehtud Krakowi okupatsiooni
kujutav muuseum, külastasime
maa-alust arheoloogiamuuseumit ja suursugust Neitsi- Maarja kirikut.
Neljandal päeval läksime kohalikku leivamuuseumisse. Vaatasime filmi leiva ajaloost, nägime vanu küpsetusvahendeid ja
koolitarbeid ning saime ka ise endale ühe saiakese küpsetada. Seejärel suundusime kooli, kus koos
Poola tüdrukutega Eesti rahvustoitu karaskit valmistama hakkasime. Kokkadeks valitud läksid väga hoogu ja hiljem oli terve
laud jahukihiga kaetud. Kuni karask ahjus oli, mängisime esimesel päeval õpitud tšutšubabkat ja
näitasime neile üht koordinatsioonimängu. Kuigi küpsetis ei
tulnud välja päris nii nagu planeeritud, paistis see kõigile maitsevat. Õhtul toimus pidulik kokkuvõttev üritus, mida alustasime
taaskord poloneset tantsides.
Hiljem esitasid seda ka uhketesse kleitidesse riietatud poolakad.

Kuigi tantsu põhisamm on lihtne, tegid moodustatud kujundid
ja maani kleidid selle väga suursuguseks. Kõik said taas esineda oma rahvatantsudega ja ette
kanda ka muid esitusi. Vahepauside ajal võis proovida teiste riikide rahvustoite, mis olid huvitava
välimuse ja maitsega. Lõpetuseks
laulsime ühiselt John Lennoni
laulu „Imagine“.
Kuna türgi ja hispaania grupp
pidid lahkuma varahommikul,
otsustasime, et oleme kõik koos
terve öö ärkvel, et neid ära saata.
Nagu ka eelmistel õhtutel, rääkisime juttu, õppisime mängima
türgi pille ja veetsime muidu mõnusalt aega. Inimesed olid tohutult sõbralikud, avatud ja rõõmsad ning saime selle aja jooksul
väga lähedasteks. Kurvameelselt
sõpru ära saates tundus, nagu
oleksin neid nelja päeva asemel
tundnud terve elu. Reis oli väga
tore ja andis mulle tohutult palju
uusi kogemusi ja ideid. Kõige
parem on aga see, et nüüd on
mul häid sõpru erinevatest paikadest üle kogu Euroopa.
Reti Kokk, Kunda ÜG
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Toitumisest talvisel ajal
Tervislikult toituda talvisel ajal
meie kliimas on küll raskendatud aga mitte võimatu. Samuti
talvel kipuvad inimesed kaalus
juurde võtma, kuna oleme rohkem tubasemad ja üldine kehaline aktiivsus väheneb, kuid see
ei tähenda seda, et me ei peaks
liikuma värskes õhus.
Piisab sellest, kui käia lastega
väljas kelgutamas või suusatamas
või lihtsalt lemmikloomaga jalutada. Külm karge õhk on mõnikord kasulikum, kui me arvatagi
oskame.
Kui mõelda, milliseid köögivilju saab kasutada talvel toidu
valmistamiseks, siis neid on
omajagu. Esiteks juurviljad (peedid, kaalikad, naerid, porgandid), mida saab osta turult või
kaubanduskeskusetest või kohalikult talupidajalt. Juurvilju saab
ahjus küpsetada maitsestatuna
rosmariini või tüümiani ja oliiviõliga.
Köögiviljadest on kõigile
tuntud kapsas ja kõrvits. Kapsas, mis on üks väärtuslikumaid
köögivilju, saab hapendatult kasutada nii supi kui ka toorsalati
tegemiseks. Kõrvitsast saab valmistada erinevaid suppe, magustoite ning lisada smuutide
sisse. Miks mitte teha astelpajumarjade, kõrvitsa ja porgandimahla smuutit? Väga hea on
talvisel ajal ka kõrvitsa- õunajõhvika salat. Kõrvits, õun rii-

vida jämeda riivipoolega, lisada
jõhvikad ning maitsestamiseks
vedelat mett. Seda salatit võib
pakkuda vahepalana.
Tiibeti meditsiini kohaselt
on talvisel perioodil ka hea tarbida sooja andvaid toite. Keha
annab teada, et soojuse hoidmiseks ning tootmiseks tuleks rohkem süüa, mille tõttu esinevad
tihti rasvaste toitude isud. Selmet haarata pekine lihatükk või
valmis kotlet, varuge koju erinevaid seemneid või seemnesegu
ja pähkleid. Seemnesegu, mida
lisada toitudesse, võiks olla sellise suhtega: 1/2 lina (kanepi,
chia seemneid), 1/3 seesami, 1/3
päevalille, 1/3 kõrvitsaseemneid.
Jahvatada väike kogus valmis,
hoida jahedas ning tarbida nädala jooksul või jahvatada vahetult
enne toidu valmimist. Seemned
ja pähklid sobivad hästi vahepaladeks, rahuldades samaaegselt rasvavajadust. Loomulikult
jääda mõistliku tarbimise piiridesse, kogustega mitte üle pingutada.
Ära ei tohiks unustada vee tarbimist. Ka talvisel ajal vajab organism vedelikku. Vesi võiks olla
pigem toatemperatuuril kui jääkülm või juua ravimtaime teesid.
Kala ja lihadest võib talvel tarvitada uluki-, lamba- ja kitseliha.
Viimased on just oma iseloomult
sooja andvad. Kaladest võiks talvisel ajal tarvitada angerjat, ahve-

Üks hea retsept

Lõhe roheliste läätsedega:

■■400 g leotatud rohelisi läätsesid
■■400 g lõhefileed
■■4 tl puljongipulbrit (võimalikult mahe)
■■1 porrulauk
■■1 dl tomatipüreed
■■1 sidruni mahl, till, petersell, aniisiseemned
■■1 sidrun (viilutatud)

Lõhe maitsestada soola, pipra ja aniisiseemnetega, lisa
juurde sidruniviilud ning küpseta ahjus 180° juures ca 3040 minutit.
Leotatud läätsedele lisa kahekordne kogus vett ja puljongipulber. Keeda 20- 25 minutit. Keemise keskel lisa viilutatud porrulauk, tomatipüree ja sidrunimahl. Vajadusel
natuke vett, hautis peab jääma paksem.
Serveerimisel aseta taldrikule läätsehautis ja sellele aurutatud lõhe. Puista üle hakitud roheliste maitsetaimedega (till, petersell).

nat, forelli, lõhe, lesta, turska ja
tuunikala.
Kaunviljad on eestlaste toidulaual kahetsusväärselt vähenenud. Neid oleks aeg taas au sisse
tõsta. Esiteks on kaunviljad head
valguallikad, mis sisaldavad rohkesti lahustamatuid kiudaineid.
Teiseks aitavad nad kolesterooli langetada ning tasakaalustavad veresuhkrut. Kaunviljade
hulka kuuluvad läätsed (rohelised, oranžid, pruunid), põldoad,
aedoad, herned. Läätsetest saab
valmistada võileivamääret: keedetud läätsed, päikesekuivatatud
tomatit, sidrunimahla, oliiviõli.
Ära mikserdada ning vajadusel
maitsestada soolaga.
Vürtsid on enamasti teada inimestele, kui sooja andvad. Vürtsidest tasub proovida ingverit nii
teena kui ka toitude maitsestamiseks, kaneel, koriander, kardemon, nelk, köömned, aniis, basiilik ja rosmariin.
Immuunsüsteemi
toetamiseks kasutada toiduvalmistamisel punast peeti, nõgest, sibulat
ja küüslauku. Peet sisaldab mineraalaineid ja fütotoitaineid, mis
aitavad võidelda infektsioonide-

ga. Samuti aitab tasakaalustada
happe- aluse tasakaalu. Kui organismi happesus tõuseb, siis nõrgeneb omakorda organismi vastupanuvõime.
Eestlastele teada tuntud nõgest tasub kasutada toidu maitsestamiseks. Näiteks kuivatatud
nõgese lehtedest saab valmistada nõgesepulbrit. Lihtsalt käte
vahel hõõruda lehed pulbriks
ning raputada suppide, putrude peale. Nõges aitab puhastada
verd ja haigusest taastuda.
Viiruste ja haiguste tõrjumiseks on sibul ja küüslauk omal
kohal. Küüslauk sisaldab allitsiini, mis aitab puhastada organismi viirustest. Sibulal on
antibakteriaalne toime ning rahvameditsiinis kasutatakse gripi
ja külmetushaiguste ravimiseks.
Toitumise puhul on oluline tasakaal. Ükski toiduaine ei ole
iseeenesest halb, vaid küsimus
on tarbimise rohkuses. Seega
laske kujutlusvõimel rännata,
ning valmistage perele peale salatite ka mõnusaid suppe, hautisi
ja wokiroogasid, mida külmade
ilmade korral koos nautida.
Pille Õun, toitumisnõustaja
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Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Kundas
Grossi poe parklas
kell 15.30–18.00

I kvartalis
1. ja 22. märtsil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja
välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

