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Vana tööstushoone ekstreemne uus elu
Hoone, kus kunagi leiba küpsetati ning
lehmakomme valmistati, on saanud uue elu
ja sisu. Kunagi sooja leiba-saia müünud
kioski eest avaneb nüüd uks ruumi, kuhu
Kunda linna noored ekstreemsportlased on
ehitanud tasemel siseekstreempargi.
Alustati 2009. aasta septembris eriti
äärmuslikult – külmas ja küünlavalgel tolmu
ja ehitusprahti ning muud kolu täis ruumides.
Mõelda aga tuleb suurelt (loe: ekstreemselt),
nii genereeriti ideid ning nuputati parimaid
võimalikke lahendusi. Nende alusel
koostas Madis (pargi “arhitekt”) virtuaalse
mudeli, mille järgi pani Erik (pargi
“ehitusspetsialist”) paika selle, mida ja
kuidas reaalselt ka teostada on võimalik.
Alustati koristus- ja ehitustöödega. Järgnesid
klassikalises mõttes isetegemise võlu ja valu.
Kui pärida, mis on olnud kõige funnim ja mis
kõige raskem, siis tunnistavad poisid, et
kõige keerulisemaks ja kõvemaks pähkliks
kujunes uue põranda valamine, milleks tuli
töö professionaalidelt tellida. See nõudis
enim nii aega kui ka raha. Kõik ülejäänud
tööd – alustades suurkoristusest kuni rampide
viimistlustöödeni − on poisid ise teinud.
Kõige väiksemad ekstremistid tunnistavad,
et koristada ning rämpsu ja telliskive majast
välja tassida on nad ikka hullu moodi
saanud. Tööpäevad on hilisõhtuteni veninud.
Kõige fannimaks ja olulisemaks aga peavad
noored mehed selle asja juures koostööd ja
sellega kaasnevat melu. Nii et tulemiks on
maakonnas ainulaadne park, kus on võimalik
aastaringselt treenida ja harjutada. Virtuaalne
visioon (vt mudelit lk 2) on tänaseks
100 protsenti realiseerunud. Valminud
on erinevad rajad erinevate sõidustiilide
tarbeks. Sõita saavad nii rulatajad kui ka
BMX-i, MTB, Triali ja tõukeratturid.
Rahaliseltki alustati esialgu oma
isiklikest vahenditest – emade-isade toel.
2009. aasta oktoobris aga otsustati MTÜ
luua. Novembris kirjutati üheskoos projekt
Swedbanki Noortepanga NPNK “Tähed
särama” konkursile. Projekt oli väga
edukas ning toetust saadi täismahus − 124
841 krooni ulatuses, millest lõviosa kulus
peamiselt uue põranda tegemiseks ning
ehitusmaterjalide soetamiseks. Oluline on, et
hoones on nüüdseks ka elekter ning valgus
olemas, mille eest posid ütlevad hiigelsuure
“AITÄH!” neid aidanud Kunda ABBle. Interjööris on aga meelega säilitatud
omapärane tööstuslik õhkkond.
Ekstreempargiga kaasnes nn lumepalli
efekt, millest on poiste sõnul nüüdseks
tegelikult saanud juba lumememmeefekt,
mis elab oma elu – kasvab ja areneb. Nii

Kunda Crew

Leivatehase ekstreempargis 3. juunil 2010

Triali-ratastega trikitavad Sander ja Marius (fotod EP)

ootab Kunda Crew ka uusi liikmeid. Kõik,
kes pole tööd liialt rängaks pidanud ning
on valmis olnud oma aega ja jõudu ühise
eesmäegi nimel panustama, on Leivakaekstreempargis alati oodatud olnud.
Seltsis on segasem ja lõbusam. Pargis
käib praegu sõitmas umbes kümmekond
kohalikku
ratturit.
Vanusepiirangut
sõitjatele ei seata. Hetkel on kõige noorem
sõitja 6-aastane ning vanimad sõitjad pisut
üle 20 eluaasta (oodatud on ka vanaisad
ja ka kõik ekstreemsed vanaemad :)).
Kui park on valmis, siis lubavad poisid
treeningutele keskenduda.
Leivakas käib koos aktiivne rahvas.
Klubi kodulehel on lahedalt defineeritud
ka Kunda Crew liikmete ametikohad:
pressiesindaja, autojuht, ehitaja, õppija,
DJ, poosetaja, kuldsponsor jne. Saalis võib
lisaks kohata väikesi tegelasi – universaale,
kes tegelevad kõigega, millega vaja. Kui
leivaka juures juttu ajame, sõidab noorim
6-aastane ekstremist hetkeks hoonest välja
ning annab vanematele kaaslastele teada,
mis trikiga ta hakkama sai. Väikemeest
tunnustatakse siiralt, selle kinnituseks saab
ta igalt suurelt poisilt sõbraliku plaksu.
Väikemees sõidab treenima tagasi ning
suuremad ratturid kommenteerivad, et
väikesed on tegelikult oma sõiduoskustelt
neist endist juba möödunud.
Kunda noored on leivatehasesse loonud
alternatiivse vaba aja veetmise võimaluse.
Muljet avaldav on selle juures iseseisvus,
mis annab Kunda Crew liikmetele
vabaduse, samas ka kogu vastutuse ise
teha ja otsustada, nii et kellelegi ei tule
aru anda. Klubi on seetõttu ka kinnine,
et linna nn pätid sisse ei pääseks.
Ekstreemsportlaste hulgas on park aga
juba nii kuulus, et kohale oskavad tulla
ka Rakvere ekstremistid ning vahel ka
ratturid Tallinnast. Kodukorrareeglid on
leivaka ekstreempargis kindlalt paigas.
LUBATUD:
Trikitada
selleks
ettenähtud vahenditega – BMX, MTB,
tõukekas, rula, trialiratas; Olla lahe ja
lõbusalt aega veeta – ja lasta teistel sama
teha; Küsida osavamatelt õpetussõnu
või ise neid jagada – kiirem areng
kõigile; Kassasse iga hetk raha panna
– parandame vana ja ehitame uut.
KEELATUD: Alkohol – sõida kaine
peaga!; Suitsetamine – mine tossa
õues koos korstnatega; Lagastamine
– keegi ei viitsi sul harjaga järgi
joosta; Ropendamine – mõtle midagi
huvitavamat välja; Isetsemine – kõik
korraga platsile ei mahu. Vt edasi lk 2

Panoraamvaade ektreempargile (foto autor Madis Vasser)
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Kunda Crew tuumiku ning aktiivseima osa moodustavad:

Madis Vasser
Vanus: 21
Ratas: Mielec 24 aka Kristin
Millega tegeleb: KC pressiesindaja

Erik Osko; Vanus:19
Ratas: GT Performer / ZOO Python
Millega tegeleb: Leivaka põhiline ehitusvend, sõitmine on hobi, kukkumine
põhitöö

Keit Fokin
Vanus: 14
Ratas: WTP zodiac
Millega tegeleb: Imetleb oma velo

Martin Adli
Vanus: 15
Ratas: Mongoose Villain
Millega tegeleb: KC DJ

Janar Korostik
Vanus: 14
Ratas: MirraCo Icon Option
Millega tegeleb: Sõidab

Vana tööstushoone ekstreemne
uus elu (vt algust lk 1) ... Kunda Crew
liikmetele on ekstreemsus eluviisiks
kujunenud. Nii tehakse sporti ja tööd,
koristatakse, ehitatakse, vahelduseks
müratakse, katsetatakse uusi rampe ning
unistatakse ja mõeldakse ekstreemselt.
Ka lihtsalt linnatänavail liikudes on
noorte
ekstreemsportlaste
mõtted
sellel, kuidas erinevais paigus trikid
võimalikud oleksid. Mõni äärekivi võib
nii inspireeriv olla, et jääb kummitama.
Siis ei saa enne rahu, kui tuleb trikk ära
proovida.
Lisaks leivatehase pargile elab
Kunda Crew ka aktiivset virtuaalelu.
Poistel on vaimukas kodulehekülg (http:
//www.kundacrew.tk/) koos asjaliku
info, fotode ja dokfilmiga youtube’is.
Mis edasi? Võimaliku tulevikueesmärgina viitavad poisid leivaka
hoovile, kuhu saaks välja ehitada välise
ekstreemspordipargi, et suvisel ajal
oleks võimalik õues sportida. Naeruga
pooleks, kuid tõsiselt mõeldes ütlevad

poisid lõpuks, et Kundast võiks ju
kujuneda
ekstreemspordi
pealinn
Eestis.
Kunda Crew foorumist (nimega
mölakast :)) leian hilisõhtuse postituse:
“Woww! nii lahe asi teil, tahaks ka
olla Kundas. Good Work, jätkake
samas vaimus! ?” (Kristjan 04.06.2010
22.28). MK

2005
Suvel sõitsid Madis ja Karel kahekesi
linna staadionil, kus neil oli oma plats
koos suure alustehunnikuga, mis saadud
tsemenditehasest. Vihmaste ilmade
korral hüpati ülikompaktses staadioni
kuuris, kus üle kahe aluse kõrguseid
torne ilma pead ära löömata teha ei
kannatanud. Karel oli vahepeal kuskilt
ZOO Piranha ratta muretsenud endale.
Talvel hõivasid nad tühjana seisnud
basseini Kunda spordikompleksis ja
tirisid kõik alused sinna. Tol talvel oli
mingil ajahetkel 6 aktiivset sõitjat:
2006
Suvel palju sõitu ja paar näidisesinemist,
aasta lõppu jäi ka esimene võistlus
Tartus. Erik leidis endale kuskilt
prügikasti tagant Veritas mod-i, karle
Adamant A1-e ja Urga ZOO Piranha.
Karel 2 ja Rait kadusid orbiidilt. Talv
möödus jälle basseinis.
2007
Suve hakul panime oma trial-pargi
püsti spordikompleksi parklasse, hooaja

lõpuks oli sealt kõik viimse pilpani laiali
tassitud (enamus materjalist jalutas
ilmselt lähedal asuvatele aiamaadele).
Talvel sõitsime suvalistes varjualustes.
Erikul uueks sõiduvahendiks ZOO
Python.
2008
Alustati ujula renoveerimist, meid enam
sisse ei lastud. Muus osas väga vaikne
aasta. Märkimist väärib 1. september,
mil Erik oma ratta kahvli ära murdis.
Talvel ei toimunud ka suurt midagi,
Urga vist sõitis mingil määral, rattaks
Mielec Quarttro.
2009
Suvi oli vaikne. Alles septembris
hakkasid asjad liikuma, Crew võttis enda
hõlma alla ka kohalikud BMX-ratturid
ning ühiste jõupingutuste tulemusena
on meil hetkel olemas 540 m2 siseruum,
millest pool võtab enda alla bmx park,
teise poole triali sektsioon. 10.10.2009
võtsid Erik, Urmas ja Madis vastu
ametliku otsuse asutada MTÜ, mis 29.
oktoober ka Viru Maakohtus kinnitati.

Novembris kirjutati projekt Swedbanki
“Tähed Särama” konkursile, mis
osutus vägagi edukaks. Aasta viimastel
päevadel asuti vana parki lahti võtma, et
asendada see uue ja paremaga. Selleks
ajaks olid Leivakasse jõudnud juba
mitmed rulatajad, tõuke- ning BMXratturid Lääne-Virumaa eri paigust.
2010
Esimene poolaasta - palju tööd ja vaeva.
26. juuni 2010 – Leivaka avamispidu!

Ajalugu Kunda Crew kodulehelt:
http://www.kundacrew.tk/
2004
Madis nägi suve hakul “Pealtnägijas”
Martin Heinmetsa ratta-triali trikke ja
leidis, et tegu on päris huvitava alaga.
Õige pea oli keldris seisva Scott-i
jalgratta sadulatoru lühikeseks lõigatud
ja esimene suur hammakas ümber
töödeldud. Mõne aja möödudes võttis
sõber Karel oma Kona rattaga samuti
vedu ja krjuu oligi olemas. Sõidetud
sai igasuguste ettejuhtuvate asjade peal.
Suve lõpuks sebis Madis endale istumise
alla Specialized Hardrock-i, mille mõni
jupp toimib veel tänini.

Avaürituse üldinfo kodulehelt:
MIS - Leivaka avapidu ja BMX võistlus
NPNK EKSTREEM-LEIB
MILLAL - 26. juunil algusega 14.00
KUS - Kunda, Lembitu 2 (kodukal on
kaart ka)
KES - Kari BMX-rattureid, paar trialisõitjat, noortebändid Fugo ja Fantaasia
ning nii palju pealtvaatajaid, kui saali
mahub! HIND - Publikule TASUTA,
võistlejatele 25 krooni.
Vt postrit tagakaanel.

Üheks atraktsiooniks on pargis nn poroloonibassein, kuhu on võimalik rattaga sisse hüpata v lennata. Vasakpoolsel fotol tuleb pärast lendu basseinist välja Janar (abikäe on ulatanud Madis). Kui leivakas juttu ajame, siis tunnistavad poisid, et tegelikult oleks porolooni basseini veel juurde vaja. Palve lugejaile: kui Teil on kasutult seisvat porolooni, siis palun tooge see leivaka basseini! Väiksemagi panuse eest on noored ekstremistid siiralt tänulikud .... Parempoolsele fotole on jäänud Kunda noorim ekstreemsportlane – 6aastane Kaius Richard oma rattaga (Mangoose super-miniga :)). EP

Madise koostatud ekstreempargi virtuaalne mudel, mis on tänaseks päevaks reaalsuseks saanud
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AS-i Fortum Termesti infotund:
KAUGKÜTTEST KUNDA LINNAS
Linna soojuse müüja Fortum Termest
AS korraldas 31. mail 2010 Kunda
linnavalitsuse saalis kliendipäeva, millel
räägitust teeme kokkuvõtte allpool.
1.
Fortumist
Fortum Termest AS kuulub Soome
kontserni Fortum Power and Heat. Lisaks
Fortum Termest-ile tegutseb Eestis veel
2 Fortumi kontserni ettevõtet. Fortum
Elekter AS jaotab ja müüb elektrit Viimsis
ja Läänemaal ning Fortum Tartu AS on
Tartu linna kaugkütteettevõtja.
Fortum Termest AS müüb kaugkütet
paljudes linnades ja alevikes üle Eesti.
Suurimateks kohtadeks on Pärnu linn,
mõned piirkonnad Tallinnas ja selle
ümbruses, Põltsamaa linn, Püssi ja NarvaJõesuu linnad. Lisaks kaugküttele müüme
ka soojust tööstusettevõtetele (näiteks
Aerocile) ning oleme maagaasi jaotaja
ja müüja kümnes piirkonnas üle Eesti.
Kunda linnas oleme tegutsenud alates
2007. a suvest.
2.
Soojuse hinnast
Meie eesmärgiks on tagada Kunda
klientidele
korralik
soojusvarustus
mõistliku hinnaga. Oleme kindlad, et
kaugküte on otstarbekas küttelahendus
tiheasustusega piirkondades, nagu seda on
Kunda korterelamute piirkond.
Kundas kasutame soojuse tootmiseks
maagaasi. Kütuse osakaal soojuse hinnas
on umbes 80%. Kahjuks on kütteõlide
ja maagaasi hinnad viimastel aastatel
kõikunud väga suurtes piirides põhjustades
sellega ka pidevaid muutusi soojuse hinnas.
Kõik Fortum Termesti kaugküttehinnad
kuuluvad konkurentsiameti reguleerimise
alla. See tähendab, et kõik investeeringud,
kulud
ja
hinnamuutused
peame
kooskõlastama nendega. Täna on soojuse
hind Kundas 870,30 kr/MWh, millele
lisandub käibemaks. Võrreldes seda
muude piirkondadega, kus põhikütuseks
on maagaas, on see keskmiste hulgas.
Peale 2009. a alguses toimunud järsku
hinnalangust on maagaasi hind tõusnud
järk-järgult. Seetõttu on tõusnud ka soojuse
hind viimase aasta jooksul korduvalt. Kui

maagaasi hind jätkab tõusu, siis põhjustab
see ka soojuse hinna tõusu lähitulevikus.
Soojuse hindade muutustest teatame oma
kodulehel www.fortumtermest.ee.
3.
Kaugküttesüsteemi
parandamisest
Vähendamaks
kütuse
osakaalu
soojuse hinnas, oleme asunud parandama
suhteliselt halvas olukorras olevaid Kunda
kaugküttevõrke. Kao vähendamiseks
asendasime osa magistraaltorustikust
eelmisel aastal. Sel aastal need tööd
jätkuvad. Seetõttu on paljude Kunda
elamute soojusvarustus katkestatud terve
suve. Kokku on nende investeeringute
mahuks u 6 milj krooni.
Arvestades, et olemasolev katlamaja
on 30 aastat vana, likvideerime katlamaja
juures oleva õlimajandi sel aastal ning
plaanime rajada uue katlamaja 2011.12. aastal. Lisaks sellele oleme otsinud
odavamaid soojuse allikaid. Oleme
läbi rääkinud nii tsemenditehase kui ka
tselluloositehasega, kuid hetkel nendelt
veel soojust osta ei saa.
Samuti plaanime lähiaastatel vahetada
elamute soojusmõõturid kaasaegsete
kauglugemisega seadmete vastu.
4.
Soovitused tarbijapaigaliste
korrastamiseks
Kaugküttesüsteem on üks tervik.
Soojusettevõtja pingutustest üksi ei
piisa. Ka klientide küttesüsteemid ehk
tarbijapaigaldised peavad olema korras.
Muutused ühes tarbijapaigaldises võivad
põhjustada
soojusvarustuse
häireid
kõikide teiste juures. Seetõttu palume
ebameeldivuste vältimiseks enne oma
elamute kütte- ja sooja tarbevee süsteemide
ümberehitusi tellida meilt tehnilised
tingimused ja teostada tööd nendele
vastavalt. Kõige olulisem on veenduda
soojuskandja lekete puudumises ning
hoida ja vajadusel korrastada süsteeme
heaperemehelikult. Kui soojussõlm on
olemas, häälestatud ning kütte- ja sooja
tarbevee süsteemid töötavad korralikult,
on tagatud ka kogu kaugküttesüsteemi
häireteta töö eelduseks olev soojuskandja

jahtumine kõikides tarbijapaigalistes
vähemalt 15…20 kraadi.
Paljudel klientidel on paigaldatud
segamissõlmedega soojussõlmed, seega
tehnilised eeldused soojuse kokkuhoiuks
on olemas. Kuna osa Kundast on mäe peal
ja osa selle all, siis soovitame paigaldada
soojusvahetitega sõlmed, et vältida
probleeme, mis on tingitud ebaühtlasest
rõhust või õhust küttesüsteemis. Sõlme
regulaarautomaatika saab häälestada
vastavalt teie vajadustele, et vältida
ülekütmist. Näiteks on mõned Kunda
tüüpilised elamud viimase aasata jooksul
tarbinud 350 MWh, samas teised kuni 500
MWh soojust. Soojuse kulu võimaldab
vähendada
torustike
isoleerimine
keldrites,
temperatuuri
alandamine,
elamu küttesüsteemi tasakaalustamine ja
sõlme automaatika võimaluste oskuslik
kasutamine (kütte vähendamine öösel,
sooja tarbevee temperatuuri alandamine,
tsirkulatsiooni vähendamine jms).
5.
Murede lahendamisest
Soojussõlmede korrastamise osas saab
teile infot anda eelkõige Ivo Laager, kes
saab vajadusel kutsuda abi nii Rakverest
kui Tallinnast.
Juhul kui on raskusi arvete tasumisega,
siis palume kohe pöörduda meie poole, et
leida kiire lahendus. Kui mured on seotud
elamu haldamise või korteriomanikest
võlglastega, siis oleme kindlad, et oma
nõust ja abist ei keeldu ei linnavalitsus,
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate
Liit ega ka Korteriühistute Liit.
Lõpetuseks soovin veel ilusat suve
ja meeldivat koostööd ka järgmisteks
aastateks ning lisan meie teenindajate
kontaktid:
Arveldusküsimused - Kadri Tammiste,
tel 6678646
Lepingud ja võlad - Kadri Koppel,
tel 6678640
Tehnilised küsimused - Ivo Laager,
tel 5231482
Arbo Reino
Kaugkütte tootejuht

Taas külalised Saksamaalt

Vasakult Dagobert Drawe, Sirje Liiskma, Marlen Gildner, Sirje Tambi, Elke Krieger, Erich Walter
Foto autor Heldur Lahne
Eesti kirikute valitsuse kutsel sõitsid
külalised Saksamaalt Ostenfeldist Tartu
vaimulike laulude laulupeole. Teel sinna
peatusid nad kaks päeva ka Kundas.
Esimest korda käisid nad Kundas Kiriku
80. sünnipäeval 2008. a talvel.
Esimesel päeval, 9. juunil 2010 toimus
nende kohtumine Kunda kirikus koguduse
nõukogu liikmetega. Külalised tutvustasid
endid eesti keeles, öeldes: “Mina olen
… Dagobert Drawe, … Erich Walter,
… Marlen Gildner … ja Elke Krieger”.
Organist Indrek Vilumetsa poolt esitatud
kirjakohad piiblist kõnetasid meid kõiki
ühiselt. Üllatav oli see, et külalised laulsid
kirikulaulud koos meiega eesti keeles
kaasa. Nii olime seal koos oma rõõmu ja

ühisosa leidnud.
Teisel päeval, 10.juunil 2010 olid
külalised
linnavalitsuses
linnapea
Allar Aroni vastuvõtul, olles osaduses
meeldiva
päevakavaga.
Linnapea
tutvustas külalistele oma linna tegemisi.
Külalised rääkisid oma kodupaiga elustolust. Ostenfeldi vallavanem Eva-Maria
Kühl ei saanud kahjuks seekord kaasa
tulla. Lõpptulemusena tundub, et oleme
leidnud toredad inimesed edaspidisteks
partnerlussuheteks. Hea meel on, et
pr Sirje Liiskma vahendusel toimusid
vestlused saksa keeles. Pärast tutvustas
ta külalistele linna ja olulisemaid asutusi
ning Kronkskaldalt ilusat vaadet merele.
Suur osa kogu ürituse heaks
kordaminekuks oli koguduse nõukogu

liikmel Heldur Lahnel. Aitäh!
Meeliülendav sündmus ootas külalisi
Tartus - laulupidu oma tuntud headuses.
Tartu on olnud ja kahtlemata ongi sobiv
paik niisuguste kristlike kokkusaamiste
tarvis.
Meie
pikk
ettevalmistus
ja
vaevanägemine on ennast ära tasunud.
Loodame, et meie külalised jäid kogetuga
rahule.
Tuhat tänu, Allar ARON, Heldur
LAHNE, Sirje LIISKMAA, Anne
LIPMAA, Sirje TAMBI!
Kindlasti kohtume oma külalistega
tulevikus veel Kundas ja Ostenfeldis.
Heldi Randver
Kunda koguduse juhatuse esimees
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LÜHIDALT
Kunda linnavolikogu 07. juunil 2010 toimunud istungil oli päevakorras:
Tuumajaama asukoha valiku põhimõtted (ettekandja Kalev Kallemets); Kunda
Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri; Kunda linna 2009. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine; Kunda linna 2011. aasta eelarve koostamise tegevus- ja
ajakava; Sõidukulude hüvitamine; Osalemine liikmena mittetulundusühingus
Lääne-Viru Turismiklubi; Koostöölepingu lõpetamine; Revisjonikomisjoni arvamus
spordikeskuse ehituslike dokumentide osas; Informatsioon.
Kunda linnavolikogu 17. mail 2010toimunud istungil oli päevakorras: MTÜ
Pylades Laagrikeskus tegevus Toolse laagri arendamisel; Õpilastele sõidutoetuse
maksmise korra II lugemine; Kunda linna 2010. a I lisaeelarve II lugemine;
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise korra muutmise
III lugemine; Kultuuri, noorsootöö ja sporditegevuse toetamise korra III lugemine;
Koostöölepingu lõpetamine; Informatsioon.
Kunda linnavalitsus pidas istungeid 22. ja 28. aprillil; 13. ja 25. mail ning
10. juunil 2010. Volikogu ja valitsuse istungite materjalid on väljas Kunda linna
veebisaidil: http://www.kunda.ee
4. juunil 2010 avati pidulikult Kunda linna seltside maja. Peale kaks
aastat kestnud remonti avati 4. juunil 2010 pidulikult Kunda linna seltside maja.
Mittetulundusühingud Kunda Elulõng ja slaavi ühing Läte said Mäe tänaval asuva
hoone kordategemiseks toetust kokku üle kolme miljoni krooni.
Toetus saadi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti kaudu
meetmest 3.2 “Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus”. Toetuse
eesmärk on Eesti maaelu arengukava 2007–2013 alusel toetada maapiirkonna
elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamist
mittetulundussektori arendamisega.
Toetusraha kasutati nii seltside majas remondi lõpetamiseks kui ka sisustuse
tarbeks. Korda tehti ka hoone fassaad ja rajati kaldtee, et majja pääseksid ka
liikumispuudega inimesed. Remonditööd teostas hoones OÜ HMK Ehitus ja
Projektid.
Kunda seltside maja asub kunagises lasteaiahoones. Pärast uue lasteaiamaja
valmimist asus hoone kahes tiivas raamatukogu ja keskmises osas avati eakate
päevakeskus. Pärast raamatukogu kolimist uude asukohta andis linnavalitsus maja
seltside kasutusse.
Hoones tegutsevad sotsiaalhoolekandevaldkonnas tegev mtü Kunda Elulõng ja
kultuuriseltsid mtü Slaavi Ühing Läte, mtü Berega ning lisaks mtü Rakvere Karmeli
kogudus. Septembris oma kümnendat sünnipäeva tähistava mittetulundusühinguga
Kunda Elulõng on linn sõlminud ka koostöölepingu avahooldusteenuste osutamiseks
linnaelanikele. MK
Kunda Huviteater maakonna parim! 25. aprillil toimus Haljala rahvamajas
Lääne-Virumaa näitemängupäev ehk maakonna huviteatrite ülevaatus. Kunda
huviteatrile omistati peapreemia ehk parima lavastuse preemia ja parimaks
meesosatäitjaks valiti Kaido Veski Jevgeni Andrevitš Gorski osa eest. Kokku etendati
sel päeval kuus näitemängu.
Lavastusi hindas žürii, kuhu kuulusid Kristiina Oomer (Eesti Harrastusteatrite
Liidu tegevjuht), Aili Teedla (Rakvere Gümnaasiumi teatriansambli juht) ja Enn
Mälgand (ajakirjanik ning teatrikriitik).
Kunda huviteater etendas I. Turgenevi näitemängu “Kust õhuke, sealt käriseb!”,
lavastajaks Tiit Alte. Osatäitjad Kaido Veski, Kertu Kaljund, Jaan Mägi, Liina
Virusiim, Maarika Koks, Anu Hansaar, Tauno Küngas, Uno Trumm, Elli Vallbaum
ja Meinhard Toomik.
Koos peavõiduga kaasneb ka järgmise aasta maakonna näitemängupäeva
korraldamise õigus. Meil on hea meel tõdeda, et 2011. aasta kevadel on Kunda laval
võimalik jälgida maakonna näitetruppide etendusi, kui toimub taas harrastusteatrite
kokkusaamine.
Kiitus ja õnnitlused Kunda huviteatrile!
Maiu Küngas, Kunda linna klubi juhataja
29. mail oli Kundas pidupäev! Pidupäev algas 29. mai keskpäeval Kundas
Konsumi poe juurest lõbusa rongkäiguga. Ühiselt koos Väike-Maarja pasunakooriga
marssisid läbi kevadrohelusest lokkava linna kevadpäevalised ja Kunda laulukoorid
ning tantsurühmad osalejad.
24. mail algasid sügisel 1. klassi õppima asuvate Kunda laste kevadpäevad.
Esimesel päeval toimus noortemajas kevadpäevaliste omavaheline tutvumine
ja mängulised tunnid. Teisipäeval, 25. mail matkasid lapsed lasteaiast Kunda
sadamasse, kus toimus kohtumine sadama direktoriga ja uudistati puksiirlaeva Kunda.
Kolmapäevane spordipäev lükkus vihma tõttu järgmise nädala kolmapäevale. Siis
võeti mõõtu palliviskes, kaugushüppes, 60- meetri jooksus ja ka suure ringi jooksus.
1. juunil sõitsid kevadpäevalised ekskursioonile Tallinnasse. Üheskoos käidi
loomaaias ja uudistati presidendilossi parki.
Kevadpäevade traditsioon Kunda linnas ulatub 1960. aastate algusesse ja igal
kevadel on taas tore kokku saada lastega, kellest saavad sügisel usinad õppurid.
Laupäevasel pidupäeval tervitasid keskväljakul rahvast maavanem Einar
Vallbaum, linnavolikogu esimees Arvo Vainlo ja linnapea Allar Aron.
Esinesid kevadpäevalised ja toimus suur kontsert, kus astusid üles Kunda linna
huvialaringid: Laanetagused, Kõkutajad, Memmed, Rannapiigad, Põrandaalused,
Laululustijad, KuVa, Alima studio, Kantri linetantsurühm, muusikakooli vilistlaskoor,
naiskoor Zarjanka, naiskoor Lada, Dance X-Quisite ja laste segarahvatantsurühm.
Külalisesinejad kontserdil olid seeniortantsurühmad Lätist. Lapsed said hüpata
batuudil ja avatud oli ka kohvik.
Maiu Küngas, Kunda linna klubi juhataja
Kunda huviteatri näitlejad osalesid “Suures maailmateatris”. 10., 11.
13. juunil etendus Eestis esmakordselt Pedro Calderon de la Barca (1600-1681)
kuulsamaid autosakramentaale “Suur maailmateater”. Etendused toimusid Rakvere
Kolmainu kirikus. Kunda etendus oli väga edukas, siis võib loota, et seda korratakse
ka sügisel.
“Suur maailmateater” kehastab Calderoni 80 autosakramentaali seas erilist
teatriimet. Calderon mitte ainult ei too näidendisse näidenditegemist, vaid loob
illusiooni teatri ja elu täielikust kokkulangemisest – sellest, et kogu inimelu on teater
ja keegi meist ei esinegi teisiti kui ajutise näitlejana suurel maailmalaval.
Lavastaja Tiit Alte juhendamisel etendasid oma rolle elunäidendi miniatuurses
vormis Tauno Toompuu (Autor), Margus Grosnõi (Maailm), Indrek Saar (Kuningas),
Kadri Mägi (Kasinus), Märt Jakobson (Armu Seadus), Marika Mesipuu (Ilu), Heini
Reiman (Põllumees), Marju Metsman (Hääl), Kunda huviteatrist osalesid etenduses
Kaido Veski (Rikka rollis) ja Uno Trumm (Vaesena). Heliloojaks ja muusikaliseks
kujundajaks on Toomas Rannu. Kunstnik Jule Käen. MK
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Uued raamatud
Kunda linna
raamatukogus
H. Schumacher “Angela Merkeli edu
saladused. Võimu kaksteist seadust” (Olion
2010, 216 lk). Müürilillekesest maailma
võimsaimaks naiseks. 1990. aastal astub
Angela Merkel esimest korda ühinenud
Saksamaa poliitilisele areenile – perfektne
naise Idast, keda naljatamisi kutsutakse
“Kohli tüdrukuks”. 2007. aastal tervitab
Euroopa Parlament kestvate kiiduavaldustega
Saksamaa kantslerit Angela Merkelit, kes on
lonkava Euroopa taas jalule aidanud. Bild
nimetab ta Miss Worldiks. Miks saavutab
Angela Merkel alati seda, mida ta tahab? Hajo
Schumacher selgitab, kuidas töötab Merkeli
süsteem. Ta analüüsib oma võimu tunnetava
poliitiku strateegiaid, sihte ja edu saladusi.
Angela Merkel ei saanud juhuslikult esimeseks
Saksamaa naiskantsleriks ja kindlasti on
temalt ka edaspidi oodata üllatusi.
Koostanud O. Frank ja M. Pressler “Anne
Franki päevik. Tagakoda” (Tänapäev2010,
340 lk). Anne Frank oli täiesti tavaline tüdruk,
kes sündis 1929. aastal Frankfurdis. Kui
Saksamaal tuli võimule Hitler, evakueerus
Frankide pere Hollandisse. Saksamaa
okupeeris Hollandi 1940. aastal ning Anne
Franki võrdlemisi muretu lapsepõlv sai läbi
ja pere oli sunnitud surmahirmus peituma.
Anne Frank pidas päevikut 1942. aasta 12.
juunist 1944. aasta 1. augustini. Päevik ilmus
raamatuna 1947. aastal ning praeguseks on see
tõlgitud vähemalt 60 keelde ja on üks maailma
tuntumaid päevikuid. “Anne Franki päevik”
on liigutav kirjeldus ühest mõtlemapanevast
ajastust, ajaloorataste vahele sattunud tavalise
perekonna kroonika. Ning lugu katkenud
lapsepõlvest.
Richard Henry Dana “Kaks aastat purjede
all” (Eesti Raamat 2010, 416 lk). Kaks pikka
merereisi 1834.–1836. A Bostonist ümber
Hoorni neeme California rannikule ja tagasi
läbi teinud autor on loonud merekirjanduse
klassikasse kuuluva teose, milles leidub
purjelaevaromantika kõrval ka tollase
madruseelu ränkust ja ohte. See oli aeg,
mil San Francisco, San Diego jt tulevased
suured sadamad koosnesid kõigest mõnest
kehvast ehitisest. Seega käsitleb teos ka
California varajast ajalugu. Tänaseni kannab
üks California rannikulinn ning üks neem
Dana nime.
E. Petrone “Minu Ameerika 2.
Ülestähendusi unelmatemaalt 2003-2007”
(Petrone Print 2010, sari “Minu...” 264 lk).
Jätkuvad autori seiklused Ameerikamaal.
Jätkub kohanemine. Halloweeni-paranoiad,
tänupüha-ummikud,
jõulukinginimekirjad,
kinnisvaraotsingud, kiirabihaigla, ööklubi,
pesumajapidaja Miša, suusamütsiga John,
põrandaharjaga Inga, kodukujundusideedega
ämm, viie mobiiltelefoniga äi... Ja kõige selle
keskel üks eesti naine.
T. Sarv “Kuidas lahku minna” (Elmatar
2010 95 lk). Miks on nii palju raamatuid
suhete loomisest, nende hoidmisest ja
parandamisest? Ikka sellest, kuidas paremini
ja edukamalt muljet avaldada, võrgutada,
ahvatleda, seksida … Aga selle kohta, kuidas
suhet lõpetada, väga vähe või peaaegu üldse
mitte? Jah, kirjandust lahutuste põhjuste ja
statistika kohta, juriidilist nõustamist, soovitusi
ja nõuandeid lahku minemise vältimiseks või
selle tagajärgedest ülesaamiseks on piisavalt.
Aga sündmusest endast, lahkuminekust, ei
räägi eriti keegi.
Me räägime mehe ja naise suhete
lõpetamisest, olgu need siis lühi- või
pikaajalised, sõltumata sellest, kas ollakse
ametlikult abielus või mitte …
M. Karu “Nullpunkt” (Pegasus 2010).
“Nullpunkt” on aus ja ilustamata romaan 21.
sajandi algusaastate Eesti koolinoorte elust.
Peategelasel, probleemsest kodust ja halvast
koolist pärit Johannesel õnnestub end ühte
Tallinna eliitkooli sisse rääkida, kuid peagi
avastab eluterve ja hea huumorimeelega
poiss eneselegi üllatuseks, et erinevate
kokkusattumuste tõttu on ta klassikaaslaste
poolt jõuliselt heidikustaatusse tagandatud
ning tema ees seisab vankumatu sotsiaalne
blokaad. Esialgu proovib Johannes küll enda
mainet päästa, kuid nagu rabalaukas üksinda
rappides vajub üha sügavamale ja sügavamale,
kuni põhja enam pole ja lootust ei paista. Kui
tema elupüramiidi kolm peamist tahku – kodu,
sõbrad ja kool – kokku vajuvad, avastab poiss,
et elu ei ole sellisena enam elamist väärt ning
nurkasurutuna, emotsionaalselt ja füüsiliselt
läbiklobituna mõistab, et tal ei ole enam
midagi kaotada. Ta jõuab nullpunkti. Ta ei
taha enam elada, kuid leiab end kogudes
enesetapule alternatiivse lahenduse: ta hakkab
enda elu looma selliseks nagu ise tahab.
Johannes ei proovi muuta tingimusi enda
ümber, vaid kohandab ennast just selliseks,
nagu vaja. Ta töötab välja skeemi, kuidas
saavutada populaarsus ja aktsepteeritus ning
hakkab seda mineviku survest ja oleviku
löökidest hoolimata jõuliselt rakendama.

MEIE KODU

Mina ja minu raamat
Kolmapäeval, 26. mail avasime
näituse “Mina ja minu raamat”.
Võrratud inimesed, keda selles
projektis osalema olime kutsunud,
olid kõik oodatud nautima iseenda
ja meie kätetööd. Kohale olid kutsutud meie koostööpartnerid Kunda
linna klubi noortemajast. Oodatud
olid ka külalised linnavalitsusest,
lasteaiast, raamatukogu nõukogust,
hariduskomisjonist ja loomulikult
kõik meie suurepärased lugejad.
Projekt sai teoks tänu Kultuurkapitalile, kellele meeldis meie poolt
esitatud näituse idee ning kelle
toetusel saime soetada näituse kor-

raldamiseks vajaminevaid vahendeid.
Pärast kahekuulist eeltööd on
lõpuks valminud näitus, millel on
esindatud 19 Kunda linnaraamatukogu sõpra. Fotodel olevad
raamatud on välja valitud osalejate
enda poolt ning valikud tehti nii
lemmikraamatu, viimase lugemiselamuse kui ka erialase kirjanduse
vahel.
Fotode tegemise eest täname:
põhifotograafi Tanel Mullat, raamatukogu lugejat Merilin Prommikut,
Kunda linnalehe toimetajat Ebe Pilti
ja meie Evelin Osipovat.
Evely Press

Elle soovitab: Bernie S. Siegel
“ARMASTUS, MEDITSIIN JA
IMED”… Elle: “Meis kõigis on
bioloogilised “ela” ja “sure”
mehhanismid. Meeleseisund avaldab
mõju
nii
kesknärvisüsteemile,
endokriinsüsteemile
kui
ka
immuunsüsteemile ning mõjutab
seeläbi kehalist seisundit. Erakordsed
patsiendid ilmutavad elutahet selle
kõige võimsamal kujul.” kirjutab dr
Bernie Siegel. Mulle meeldib, kuidas
dr Siegel kirjutab: “Ma loodan jõuda
väljaspoole teie ratsionaalse meele
piire, sest külm intellekt imesid ei
sünnita. Imed saabuvad siis, kui
te leiate oma tõelise mina ja seda
järgite.”… “Valides armastuse tee,
päästame nii iseennast kui ja oma
universumi.”

Eve soovitab: Anatoli Nekrassov
“EMAARMASTUS” … Eve: “See
raamat andis vastuse paljudele
küsimustele ja tekitas ka uusi
küsimusi. Mõtlema-panev ja eneseanalüüsile suunav raamat.”

Aili soovitab: Charlotte Bronte “JANE
EYRE” … Aili: “C. Bronte “Jane
Eyre” on üks mu lemmikraamat, mida
oli huvitav lugeda, sest kogu aeg juhtus
midagi põnevat ja mõtlema pani, kuidas
inimesed teatud olukordades võivad
ettearvamatult käituda ja elutähtsaid
otsuseid vastu võtta.”

Kaie soovitab: Wendy Thompson ja Max Wade-Matthews
“MUUSIKAENTSÜKLOPEEDIA” … Kaie: “Väga tark raamat. Seda
raamatut on huvitav lugeda ka nendel inimestel, kes ei tegele iga päev
muusikaga.”

Tanel soovitab: Istvan Raht Vegh “INIMLIK RUMALUS” … Tanel:
“Pealkiri ütleb kõik.”

Sirje soovitab: Friedrich Reinhold Kreutzwald “REINUVADER REBANE” … Sirje:
“Fr. R. Kreutzwald on üks minu
lemmik eesti kirjanikest. Juba
tema elulugu on niivõrd huvitav,
et lugedes tema teoseid saan aru,
mis kirjanikule hingelähedane
ja tähtis. Reinuvader Rebane

on raamat, mille lugesin läbi
umbes 25 aastat tagasi. Siis olid
tegelaskujud minu jaoks lihtsalt
loomad, kes otsisid õiglust ja
tõde. Praegu näen ma iga looma
taga erinevate inimeste kujusid.
Kindel on see, et rebane on ja
sümboliseerib tarka, kavalat,
kelmikat looma.”

Tiiu
soovitab:
“ÕIGEKEELSUS-SÕNARAAMAT”
…
Tiiu:
“Psühholoogia osakonna lõpetamise puhul koostatud diplomitöö “Inimest
iseloomustav sõnavara ÕS-is,” valmimisaeg 1973. See andis põhjuse ÕS
kaenlas ringi kõndida.”

MEIE KODU
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Mina ja minu raamat
Lugemisvõistluse
lõpupidu

Villu soovitab: Alexandre Duma
“KOLM MUSKETÄRI” … Villu:
“Minu mäletamist mööda esimene
raamat lapsepõlves, mis viis mind
täiskasvanute maailma, olgugi
küll sajandite tagusesse aga minu
jaoks täiesti uude, mis oli täis suuri
seiklusi, tugevaid tundeid ja jäägitut
pühendumust oma ideaalidele. Kõik
põhimõtted aususest, õiglusest ja
kohusetundest ning palju muudki
said selgeks just sellest raamatust.”
Maire soovitab: Katrin Reimus
“HALDJATANTS” … Maire: “
Kõik käib läbi hinge, kuigi ei peaks.
See raamat on just see, millest ma
hoolin − lapsed, kes kannatavad.
Katrin ise oli inimene, kes läks
väga hinge ... Reaalsus meie ümber
vajab parandamist – alkohol,
narkootikumid – see kõik viib laste
allakäigule. See on väga suur
probleem … Elu tasub elada, tuleb
olla positiivne.”
Küllike soovitab: Ellen Liik
“VÕRKPALLIÕPIK” … Küllike:
“Uusim võrkpalliõpik. Erialane
kirjandus ja kust sa ikka täiendad
ennast kui mitte uuest kirjandusest.
See raamat peaks olema iga treeneri
raamaturiiulis!”

Milvi
soovitab: Ülle Ulla
“TERPSICHORE TIIVA
ALL” … Milvi:
“Kui olin selle
raamatu läbi
lugenud, tekkis
tahtmine helistada pr. Ülle
Ullale ja tänada teda väga
hea raamatu
eest.”

Kolm
kuud
kestnud
klassidevaheline
lugemisvõistlus
sai võiduka lõpu. Tiheda rebimise
seas suutsid ennast esikohale lugeda
kõige pisemad – esimese klassi
õpilased ja klassijuhataja Ülle
Juuse-Tumak. Rõõm on tõdeda, et
KÕIK klassi õpilased on viimase
kolme kuu jooksul raamatukogust
raamatuid laenutanud!
Auhind oli esimesele klassile
lugemisaastale kohaselt kultuuriline
– esinema oli kutsutud lastekirjanik
Tiia Selli. Lastele pakkusid eriti
huvi erinevad loomalood, koos
jätkus juttu koduloomade teemal
pikemaks ajaks. Kui kultuuriline
osa oli möödas, said lapsed juua
morssi, süüa kommi ja küpsiseid
ning muidugi laenutada raamatuid.
Kõik osalenud lapsed olid agaralt
valmis kogu suve lugema ning
osalema ka suvises pärlimängus.
Klassidevahelises
lugemisvõistluses osales kuus klassi, kokku
oli aktiivseid õpilasi pea sada. Aitäh
kõigile osalejatele!
Nautige suvevaheaega raamatute
seltsis!
Kunda linna raamatukogu

Kaido soovitab: “KRISTJAN PALUSALU. MÄLESTUSI, MÜÜTE,
MATERJALE” … Kaido: “Kristjan Palusalu on Eestis üks suurimaid
tegelasi spordi ajaloos ja miks mitte lugeda nii suurest inimesest.”

Üllar soovitab: Carsten Heil “1000 MOOTORRATAST: AJALUGU.
KLASSIKA. TEHNIKA” … Üllar: “See on lemmikraamat, mida loen juba
kolmandat aastat :)”

Janar soovitab: Katrin Reimus “ÕNNELIKUD INIMESED” … Janar:
“Hetkel viimane loetud raamat, Reimuse “Õnnelikud inimesed”, võlus siira
ja otsekohese lihtsuse ning veidi nukral alatoonil inimsaatuse keerdkäikudega. Raamatus peitub pealkirja vääriline õnneretsept, see tuleb igal ühel
ridade vahelt endal leida.”

Uued raamatud
raamatukogus
Margus Karu sündis 1984 aastal Tallinnas.
2003. aasta kevadel alustas õpinguid Tallinna
Ülikoolis filmirežissööri erialal. Ta on
töötanud produktsioonifirmas reklaami- ja
filmiprodutsendina ning võitnud mitmeid
erialaseid auhindu. „Nullpunkt” on autori
esimene romaan.
T. Pratchett “Rahategu” (Varrak 2010,
352 lk). Raamatu peategelaseks on juba
“Postiteenistusest” tuttav Niiske von Lipwig.
Postiteenistus on kenasti käima pandud
ja Niiske hinge on asunud rahutus. Selle
vaigistamiseks võtab ta ette kõikvõimalikke
ohtlikke asju, sealhulgas ka Postimajja
sissemurdmise. Siis aga kutsub patriits ta enda
juurde ning pakub võimalust hakata juhtima
Ankh Morporki panka, mille omanikeks on
Pillava perekonna liikmed. Niiske keeldub,
kuid leiab end ootamatult olukorrast, kus talle
kuulub koer, kes on panga juhatuse esimees
ja aktsiate suuromanik ning juhuks, kui ta
peaks koerast keelduma, on sõlmitud leping
Salamõrtsukate gildiga. Et asi oleks veelgi
huvitavam, tulevad mängu Cosmo Pillava
kinnisideed, Ankh-Morporki kullavarud
ja paberraha, preili Adora Belle Kallikese
golemid ja üks ammusurnud võlur. Ja Niiskel
pole vaja enam seiklusi otsida, sest need
ajavad teda karjudes taga...
S. Pinker “Sugude paradoks. Miks
poisid on teistsugused kui tüdrukud”
(Pegasus2010, 446 lk). Miks läheb tüdrukutel
koolis palju paremini kui poistel, aga ometi on
mehed elus tihti edukamad kui naised?
Selles mõtlemapanevas ja omapärases
raamatus vaatleb Susan Pinker lähemalt,
millist rolli mängib sugude erinevus nii
koolis kui ka tööl. Võrreldes probleemseid
koolipoisse, kes hiljem elus edu saavutavad,
vikside
koolitüdrukutega,
kes
hiljem
siiski “suurest mängust” kõrvale jäävad,
pöörab autor pea peale mitmed seni tõeks
peetud arvamused: et naised ja mehed on
bioloogiliselt võrdsed, et edu saavutamiseks on
vaja üksnes arukust ning et meestel ja naistel
on elule ja tööle sarnased ootused. Toetudes
nii inimestega läbi viidud eksperimentidele
kui ka teaduslikele uuringutele juhib Pinker
meid mitmele miiniväljale: Kas mehed on
nõrgem sugupool? Kummad naudivad tööl
käimist rohkem, mehed või naised? Miks
teenivad mõned koolist välja kukkunud
poisid hilisemas elus rohkem kui nende
kooliaegsed pinginaabrid, särava mõistusega
ja püüdlikud tüdrukud? Miks on pärast neli
aastakümmet kestnud väitlust naiste hariduse
võrdõiguslikkuse teemal mehed endiselt
juhtivatel ametikohtadel nii juriidilises kui ka
tehnilises valdkonnas, rääkimata poliitikast?
Pinker väidab, et mehed ja naised
ei ole teineteise peegelpildid, ja sooline
diskrimineerimine ei ole sugudevahelise lõhe
ainus põhjus. Ühtaegu humoorikas, samas ka
provotseeriv ja valgustav “Sugude paradoks”
paljastab, kuidas mõjutavad soolised
erinevused meeste ja naiste ambitsioone ja
karjäärivalikuid, ning annab uue tähenduse
sõnale “vastassugupool”.
Susan Pinker on arengupsühholoog
ja auhinnatud kolumnist, kes kirjutab
Kanada
ajalehes
Globe
and
Mail
psühholoogiast
ja
sotsiaalteadusest.
Ta on töötanud kakskümmend viis
aastat kliinilise psühholoogina ning on
õpetanud McGilli ülikooli pedagoogika ja
nõustamispsühholoogia osakonnas. Ta elab
abikaasa ja kolme lapsega Montréalis.
W. Nellese “Tegelikkuse tervendav
jõud” (Väike Vanker 2010, 152 lk). Igaühel
meist on oma saatus. Kõik saab alguse
sellest, milliste vanemate lastena, kus ning
millal me maailma sünnime. Mõjutused, mis
meile saatuslikeks osutuvad, võivad pärineda
esivanematelt, aga ka teistelt inimestelt,
kellega me kunagi kokku pole puutunud ja
kellest me võib-olla midagi ei tea. Kuid nii,
nagu keegi ei saa oma nahast välja pugeda, ei
saa ta välja astuda ka oma perekonnast ja selle
ajaloost. Inimene, kes püüab seda teha, elab
paratamatult üle katastroofi: ta on nagu puu,
kes tahab eralduda oma juurtest.
Võib-olla peituvad just selles tänapäeva
inimeste paljude hingeliste ja kehaliste
kannatuste põhjused. Perekonstellatsioon
teeb pereliikmete vahelised suhted ja seosed
nähtavaks. Niisugune konstellatsioon võib
hõlmata mitut põlvkonda ja paljastada seeläbi
seni teadvustamata sidemeid vanavanemate
ja vanavanavanemate põlvkonnaga. Selle
kaudu tulevad ilmsiks eelkõige need jõud,
mis mõjutavad meid teadvustamatult:
mahasurutud tunded, päritud käitumismustrid
ja moraalinormid, teadvustamata sidemed,
varjatud süütunded, hirmud ja foobiad - nii
head kui halvad jõud. Ainult tegelikkuse
tunnistamine on see, mis toob meile hingerahu
ja leppimise.
Nimekirja
on
koostanud
linnaraaamatukogu kontsultandid.
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Kundalased käisid Soomes Sõbralaadal
kaubavahetus – soomlased kinkisid
eesti sõpradele koorekala ning
eestlased olid külakostiks kaasa võtnud
suure pätsi omatehtud leiba. Kella
neljani kestis käsitööga kauplemine
ja
värvikas
kultuuriprogramm.
Kunda esinejatele lisaks astusid üles
Hamina linna kultuurirühmad ja rah
vakultuurikollektiivid Tütarsaarelt.
Avatud oli eesti ja soome laste ühine
kunstinäitus.
Laupäeva õhtuks korraldatud reis
purjelaevaga Tammio saarele jäi
tugeva tormi tõttu ära. Laupäevase
programmi ametliku osana korraldas
Hamina linnapea Hannu Muhoneni
lõunasöögi Kunda linna esindajatele,
kus arutati sõbralaada tulevikuprojekte
ja koostöö arendamist. Toimus
õhtusöök laeval ning ekstreemne
piknik tormituules. Vihm ei rikkunud
laadaliste tuju, sest lõpuks tantsiti ja
lauldi päike taas välja.
Pühapäev oli taas laadakauplemise
ja kultuuriprogrammi päralt. Sõbralaat
lõpetati ühise kaerajaaniga. Langetati
sõbralaada lipp ning kundalased
võtsid vastu teatepulga sõbralaada
korraldamiseks Kundas aastal 2012.
Sõbralaadal oli kohal ka ETV saate
“Sadam otsib meremeest” võttegrupp
eesotsas Anatoli Tafitšukiga.

12.-13. juunil 2010 toimus Soomes
Hamina
linnas
traditsioonidega
kauba- ja kultuurivahetuse sündmus
– Sõbralaat.
Kuna Eestis on sõbralaada
korraldajaks Kunda linn, siis
sõideti ka sel aastal sõpradele
külla hulgakesi – ühtekokku 154
inimest.
Esinemisprogrammiga
astusid
Haminas
üles
kõik
Kunda täiskasvanute huviringid
ja
noorteansambel
Fantaasia,
lisaks
kuulus
delegatsiooni
Kunda
linnavalitsuseja
volikogu
ametlik
delegatsioon,
sõbralaada
korraldustoimkonna
liikmed ja Virumaa käsitöölised.
Sõbrakaubanduse ajalugu on üle
700 aasta pikkune ja tore on, et
traditsioon jätkub ja areneb jõudsalt
ka tänapäeval.
Enne väljasõitu Kundast asetati
lillepärg Peeter Kuhlbergi hauale ning
meenutati teda kui sõbrakaubanduse
taaselustajat ning Sõbralaada Kundapoolset eestvedajat 21. sajandi
alguses.
Laupäevane
laadapäev
algas
ühise rongkäiguga, millele järgnes
Sõbralaada pidulik avamine ja
lipu heiskamine ning sümboolne

Sõbralaada lipu heiskasid Tütarsaare esindaja Viljo Terkki
ja Kunda linnapea Allar Aron

Laadaplatsil võis kohata huvitavaid tegelasi möödunud aegadest :)

Sõbralaat lõpetati ühise kaerajaaniga

Sümboolne kaubavahetus – soomlased kinkisid eesti sõpradele koorekala ning
eestlased olid külakostiks kaasa võtnud suure pätsi omatehtud leiba

Sõbralaadal oli kohal ka ETV saate “Sadam otsib meremeest” võttegrupp
eesotsas Anatoli Tafitšukiga

Ilm ei rikkunud laadaliste tuju, sest vaatamat tormituulele ja paduvihmale
lustiti lõpuks päike taas särama

Avatud oli soome ja eesti laste ühisnäitus

Langetati sõbralaada lipp ning kundalased võtsid vastu teatepulga sõbralaada korraldamiseks Kundas aastal 2012
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Rubriik ajaloolistest persoonidest

Michael Wittlich
Michael Wittlich (Mihkel Vitsut)
sündis 26. septembril 1866. aastal
(vkj) Kunda mõisa rehevanema
Kristjan Vitsuti ja selle abikaasa
Miina kolmanda lapsena. Tal olid kaks
vanemat õde, Maria ja Mai ning noorem
vend Alexander Eduard.
Alghariduse omandas Michael
Wittlich Kunda külakoolis, kus jäi silma
John Girard de Soucantonile, kes aitas
andekal noormehel hariduse omandada
ja ülikooli lõpetada. Pärast Rakvere
kreiskooli ja Tallinna Reaalkooli
lõpetamist õppiski ta aastail 1885–1890
Riia Polütehnikumis keemiat.
Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta
1890–1901. aastal Tallinnas Girardide
perekonnaga
seotud
aktsiaseltsi
R. Mayer keemiatehases ning oli
viimaseil aastail selle tehniline
juhataja. 1901–1905. aastal tegutses ta
insenerkonsulendina firmas Rosen & Co
ja Estländischer Landwirtschaftlicher
Verein’i juures. Seoses tööga külastas
ta paljusid keemiatööstuse ettevõtteid
nii kodu- kui ka välismaal, kujunedes
nõnda hinnatud eksperdiks keemilise
tehnoloogia valdkonnas.
Tänu oma praktilistele kogemustele
ning teadmistele kutsuti M. Wittlich
1905. aastal Riia Polütehnikumi
adjunkt-professoriks, kus sai varsti
hinnatud pedagoogiks ja teadlaseks.
Alates 1910. aastast nimetati ta
Polütehnikumi korraliseks keemilise
tehnoloogia professoriks. Õppetöö
ja teadustegevuse kõrvalt tegutses
ta
keemiateaduskonna
dekaani,
prorektori ja alates 1916. aastast,

hauatähis suhteliselt halvas seisus.
Säilinud on graniidist nelinurkne,
ülalt kitsenev ristialus, millelt must
metallrist on ära murdunud ja pole
säilinud. Ristialusele on raiutud tekst:
“Professor M. Wittlich 1866–1933”.
P. Kogermann. Prof. Emer. Michael
Wittlich. In memoriam. In Estonian. In:
Keemia Teated. (Chemistry News). No
3, 1933.

mil Polütehnikum oli evakueeritud
Moskvasse, ka selle rektorina. 1918.
aastal viibis ta taas Lätis ning aitas
rajada Riia tehnikaülikooli.
Eesti iseseisvumise järel pöördus
ta tagasi kodumaale ning määrati
haridusministri
käskkirjaga
20.
augustist 1919. aastast Tartu ülikooli
keemilise tehnoloogia professoriks.
Aastail 1920–1925 oli M. Wittlich
õppetöö
kõrvalt
matemaatikaloodusteaduskonna
dekaan
ja
ülikooli valitsuse liige. Ka pärast
professoriametist lahkumist 1. jaanuaril
1932. aastal jäi ta ülikooli teenistusse
eradotsendina, lugedes üliõpilastele
jätkuvalt erialaseid loenguid.
M. Wittlich on teinud uurimusi
suhkru ja tärklisetööstuse ning
käärimisprotsesside tehnoloogia alal.
Ta on uurinud muuhulgas Eesti kohalike
kütuste (turba ja põlevkivi) keemilist
koostist ning põlevkiviõli otstarbekat
kasutamist. Ta on olnud Eesti
Vabariigi algaastail riikliku ettevõtte
Riigi Põlevkivitööstuse nõukogu
liige. 1925. aastal asutas ta Tartu
Ülikoolis koos Paul Kogermanniga
põlevkivi uurimise labori. M. Wittlich
on kirjutanud ka esimese eestikeelse
keemiatehnoloogiaõpiku
“Valitud
peatükid tehnoloogiast” (Tartu 1927).
M.
Wittlichit
olevat
Eesti
spordiringkondades tuntud kui head
tennisemängijat, mistõttu ta ka vanas
eas “noore ja paenduvana” püsinud.
Michael Wittlich suri 6. veebruaril
1933. aastal Tartus ning maeti VanaJaani kalmistule. Tänapäeval on tema

Aga rahvas arvab:
Eluloolisi andmeid Tartu Ülikooli
professor Wittlichi kohta
Andmed on üles kirjutanud Adolfine
Seppa suust, kes on sündinud Kundas
1892. a ja kel on tänini väga hea mälu.
Wittlichi isa, kelle perekonnanimi oli
Vitsut, oli Kunda mõisa viinavabrikus
abitööline. Tal oli kaks last, poeg ja
tütar. Lapsed olid alles väikesed, kui
isa uppus viinavabrikust ja vesiveskist
väljavoolavasse kanalisse. Parun püüdis
seda õnnetust kuidagi hüvitada ja võttis
lapsed oma lastega mängima, kus nad
saksa keele ära õppisid. Kui lapsed
suuremaks said, võttis parun tütar Maie
mõisa toatüdrukuks ja poissi laskis oma
lastega koos mõisas kodukooliõpetaja
juures õppida raamatutarkust. Et
Vitsuti poeg väga hästi mõisas saadud
õpetust oli omandanud, saatis parun
tema Tartusse edasi õppima, alguses
gümnaasiumis, hiljem ülikoolis.
Tolleaegse haritlaste hoiaku pärast
ei sobinud tal Tartus Vitsuti nimega
elada ja ta muutis selle saksapäraseks
– Wittlich.
Irene Eessaar (Rakveres 14. nov.
1988). RM: 4972
Fotol Michael Wittlich 1880ndatel aastatel (autor Bernhard Lais)
Foto Vikipeediast

Kunda parunist

Väljavõtted kogus kokku
Uno Trumm

Märkmeid-mälestusi tsemendivabriku
Port-Kunda direktori isiku ja olukorra
kohta vabrikus 1936-1938

Direktor Theodor Hansen koos lähikondsetega

John Girard de Soucanton koos oma abikaasa Metaga Kunda mõisas
Kunda parun Karl John oli väga hea
härra. Mõisa moonakad ei maksnud
vallamaksu. Kaks vallakoolimaja oli.
Parun maksis õpetajate palgad ja mõisa
metsast tõivad soenduse. Lähtal oli
väikelaste kool. Seal käisid moonakate
ja mõisatööliste lapsed. Mina olen ise ka
seal old. Põlled, taskurätikud, tahvlid ja
raamatud olid mõisa poolt. Jõulupühadeks
kingiti igale tütarlapsele pumassee
kleidiriie nii mitu küünart kui vanad
olid. Siis veel viienaelase kompvekikoti.
Tütarlapsed said igaüks tite ja poisid
hobuse. Lihavõtteks kingiti 5 keedetud
muna ja neljakopkane sai.
Suvel
korraldati
laulupäev.

Koolilapsed laulsid. Siis tapeti loom ja
mõisa ees oli suur laud, kõik võisid süüa.
Külamehed käisid ka söömas.
Kui parun ära suri, siis tema
surma puhul kingiti moonakatele ja
mõisatöölistele igale ühele raha. Kes oli
ühe aasta teenind mõisat see sai 5 rubla,
teised said rohkem. Kõige suurem raha
oli 25 rubla. Minu isa sai 17 rubla ja
lehma. Meil sai lehm otsa.
RM: 3425.
Kunda mõis mis, mis kuulub meie
ühingu austatud /lugupeetud/ liikme T. I.
Girardi vennale, asub sada versta Narvast,
15 versta Reveli postmaanteest paremal.

Selles mõisas, mida tema omanik, kes ise
on õppinud Tartu ja väljamaa ülikoolides
majandust, üsna ratsionaalsel kombel
ise juhib, on viljavaheldusega majandus
ja suurepärane kari airshiri veiseid.
Niisutuskanalite rajamisega on pandud
alus soode kuivendamisele. Selles mõisas
on erakordne veski, milles tavapärased
vesirattad on asendatud Riiast pärit
tsiviilinsener
Heckeri
valmistatud
turbiinidega. Nagu teada, on turbiinidel
tavaliste vesirataste ees see eelis, et nad
ei külmu ning nende tegevust ei takista
vee tagasivool.
Väljavõtted tegi Uno Trumm

Direktor Hansen oli väga nõudlik
korra suhtes. Tema kohta öeldi, et ta
nõuab, et töö peab käima kui kellavärk.
Kuid ta hoolitses ka tööliste heaolu
eest. Töölistel oli tuba- ja köök korter.
Korterid lubjati vabriku poolt kord
aastas – selleks olid vabriku poolt eri
töömehed.
Korteri üüri lasi kanda töölise arvele
ja korraliku töö puhul annetas selle
jõulukingiks. Selleks et töölised oma
korteris pesu ei peseks, lasi ehitada
pesuköögi, kus 18 pesukatelt sees oli.
Puud pesupesemiseks olid vabriku poolt.
Vabriku töölistele oli ka saun. Juhul kui
ta kusagil töö juures vea leidis, ei läinud
ta töölisele ütlema, vaid meistrile.
Kasvult oli dir. Hansen lüheldane
paks mees. Tavaliselt sõitis ta oma
kontrollkäikudel ratsahobusega ringi,
kontrollides ümbruse puhtust ja
meistrite kohalolekut. Jalgsi liikudes
kandis ta keppi, mille juures heas
tujus olles kepp normaalselt käes oli,
kui ta sellest aga keskelt kinni hoidis,
siis oli kusagil midagi korrast ära.
Jalgsi liikumisel saatis teda alati koer.
Koera ilmumine oli aga töölistele
“märguandeks”, et “vanapaks” tuleb,

kes siis kiiresti töö juurde asusid.
Vabrikus oli kuuepäevane töönädal.
Laupäev oli töö lõpp kell 15.00.
Pargi korrashoidmiseks olid eri
töölised ja park oli sedavõrd korras, et
kui selle murul oleks üks õis äramurtud
olnud, oleks see kohe märgatav olnud.
Kõnniteed olid nii puhtad ja siledad kui
asfalt.
Jõuludeks korraldas ta töölistele
laua.
Vabriku poolt ehitati Kunda kirik.
Direktor Hansen käis ratsahobusel
eemalt kuulamas kas kiriku tornikell
hästi kõlas.
Oma lapsed pani ta tööle, nad pidid
aednikku aitama peenraid kitkuda jne,
mille eest said taskuraha. Kord poisid
võtsid vabrikust naelu ja elektripirne,
mis kaupluses ära müüsisid. Isal sellest
kuuldes, oli kaupmehega väga tõsine
kõnelus olnud.
Tööliste ja elanikkonna tervishoiu
alal teenendasid vabriku ja linnaarst.
Andmed andis pensionär G. Sepp
(sünd. 1897. a Kundas II liini II maja krt
6, 1972). RM:4496, Ar 1, 3, lk 1-5.
Väljavõtte tegi Uno Trumm
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Kuldlõiget otsimas ehk ping-pong
arhitektuurist targutades
Kunda poole sõites ning kaugelt ikoonina
tuttavat korstnaarhitektuuri märgates jään mõtlema,
kuidas väikelinna elu ja rütmid peegelduvad
linna arhitektuuris ning kas ja kuidas see mõjutab
konkreetse linna elanike mõttemaailma ja vaimu.
Meid ümbritsev ruum mõjutab meid ju pidevalt,
vahel alateadlikult ja salakavalaltki. Avaliku ruumi
arhitektuur määratleb selles eksisteeriva ühiskonna
elustiili ning arhitektuurikoodide lahtimurdmine,
nende dešifreerimine aitab mõista sellele kohale
ainuomast lugu – sõnumeid, mis eksisteerivad
konkreetses ruumis.
Meenub 20. sajandi ühe mõjukaima arhitekti
– disaineri ja urbanisti Le Corbusieri mõte: “You
employ stone, wood, and concrete, and with these
materials you build houses and palaces: that is
construction. But suddenly you touch my heart.
I am happy and I say: “This is beautiful. That is
Architecture.”” *
•
Ilule arhitektuuri kontekstis mõeldes
tekib küsimus – kas sarnaselt absoluutsele
kuulmisele võib olemas olla ka nn absoluutne
ilu- ja kompositsioonitaju ning kuidas see võiks
ehituskunstis väljenduda? Kutsun sõbra mõtteid
vahetama, arhitektuuri üle ping-pongitama ja saan
vastuseks mõtiskluse:
Selline taju on täitsa olemas. Kuna nägemisel
töötavad teised retseptorid kui kuulmisel, siis
loomulikult teisel viisil, kuid ka silma jaoks on
tunnetatav ideaalselt puhas harmoonia. Absoluutse
kuulmise puhul kannab inimene endas helikõrgusi,
mida ta suudab täiusliku täpsusega interpreteerida,
samas ka väljast tulevaid veatult määrata. Halb
on asja juures aga see, et dissonantsid ja valed
helikõrgused võivad nii valusalt häirivad olla,
et mõjuvad ka füüsiliselt, isegi komponeerimist
välistavalt. Meelelised üliomadused inimestes
töötavad sarnaselt, nii et näiteks mingi joone
või mõõte sobimatus või puudumine kunsti, sh
arhitektuuri juures, riivab selle absoluutset tunnetajat
sama jõuliselt. Kõne all on jumalik proportsioon ehk
kuldlõige. Aastal 1202 arvutas Leonardo Fibonacci
välja suhte, mil lõik jaotati kaheks viisil, et lõigu
pikkus suhtub pikemasse osasse nii nagu pikem
osa suhtub lühemasse. Mõiste “kuldlõige” pakkus
sellele Leonardo da Vinci paarsada aastat hiljem,
kujutades ka inimest antiikarhitekti Vitruviuse
proportsioonikirjelduste järgi. “Vitruviuse meest”
tuntakse kui renessansiajal geniaalselt konstrueeritud
joonismaketti, millesse autor paigutas väga osavalt
koostoime ja sõltuvuse kujundite ja mõõtmete
harmoonias (vt illustratsiooni).
Jumaliku proportsiooni uurimisel selgus, et
väga paljude Maal leiduvate eluvormide võrdeline
dünaamika – taimede, loomade, inimeste juures
– on justkui kellegi poolt spetsiaalselt disainitud
suhtes 5:8-le, mida saab koefitsiendiga fii ~1,62
läbikorrutamisel arvutada. Fibonacci avastas sel
moel huvitava järgnevuse, mis rekursiivse algoritmi
teel toob esile struktuuride hämmastavad sarnasused
looduses. Kui vaadelda näiteks teo koda ja inimese
rusikas kätt, võrreldes neid omakorda mõne taime
osaga, võib märgata rohkeid ühisjooni. Tänapäeva
nanotehnoloogia toetab samuti sellise 5:8-le suhte
loogikat, kinnitades “Fibonacci järgnevust”, sest
formaat paistab kätte ka mikroskoopiliste struktuuride tasandil. Kunstis, sh arhitektuuris, on läbi
aegade jumalikust suhtest kinni peetud, sest ilu, mille
proportsioon meis endis olemas, on lihtne aduda ja
mõista. Maailmakuulus pillimeister Stradivarius
disainis oma viiulid samuti jumalikku proportsiooni
järgides. Kõige lihtsama näitena ehituskunstist
kuldlõiget tabada on hoonete puhul, mille fassaad
või selle domineeriv osa, teeb ümardatult silma järgi
kaks osa laiust ja kolm osa kõrgust, mis annabki
praktiliselt suhte 5:8-le.
•
Ilu ja inetus on põnevad teemad – seda nii
esteetilisest kui ka eetilisest vaatekohast, unustamata
mõistete sügavat subjektiivsust ja abstraktsust ning
dünaamilist muutlikkust ajas. Siiski on ju läbi
aegade kestma jäänud nn klassikalise ilu-inetuse
diskursused (kas neid parasjagu tunnistatakse või
ignoreeritakse – see on iseküsimus).
Bologna ülikooli semiootikaprofessori ja
kirjaniku Umberto Eco koostatud ja suures osas
tema kirjutatud “Ilu ajalugu” vaatleb nähtusi, mida
inimesed on aastatuhandete vältel ilusaks pidanud.
Samas näitab Eco oma teises raamatus “Inetuse
ajalugu”, et inetus pole vaid iluviga või iluvääratus,
vaid võib kõigis oma vormides olla salapärane,
kütkestav ja meeldiv. Ilu ja inetuse ajalugude
uurimine võib lugeja suunata ka erinevatel ajastutel
loodud arhitektuuripärlite või ka -käkkide, samuti
näiteks nn ideoloogiliste arhitektuuridebiilsuste

Veebiillustratsioon
parema mõistmiseni antiikajast nüüdisaegsete
tööstus- või ajutise iseloomuga kaubanduslinnade
ilu ja inetuseni välja.
Miks aga on nii, et mõnes arhitektuurikeskkonnas
tunneme end väga hästi, vahel isegi ülendavalt,
kuid mõnes jälle ebamugavalt. Mõni (linna)ruum
võib tervikuna mõjuda nii, et jääme selle
arhitektuuridetailide
lummust
pikaks
ajaks
igatsema. Kj see ei pruugi olla seotud ilusa
või inetu arhitektuuriga, sest ühtviisi hästi või
halvasti on võimalik end tunda nii uhke lossi kui
ka varemeisse lagunenud pisikese sauna juures.
Turvatunnet või rõõmu loov arhitektuuriruum ei ole
universaalne, sarnaselt tööstusmaastiku võlule, mis
ei tähenda pelgalt tööd ja leiba, vaid võib mõjuda
ka puhtesteetilise nähtena. Tsemendivabriku
varemeidki iseloomustab mingi kummaline võlu
ja ilu.
•
Kui aga mõelda detailidele ning neist
moodustuvale tervikule, siis tekib mõtteisse
küsimus, kas Kunda linn kui tervik on suurem
selle üksikute arhitektuurisosade summast. Kas
Kunda puhul saab rääkida linna kui terviku või selle
üksikdetailide maalilisusest?
Kui natuke ringi vaadata, siis ikka saab. Näiteks
pitoreskset arhitektuuri kohtab kõige rohkem
sügisese Kunda maastiku juures. :) Siiski, vastav
representatsioon leiab aset ka hoonete puhul,
pidades silmas korrusmajade plekiga kaetud
värvilisi otsaseinu, rõdusid ja uksepealseid ning
mõningaid plekkkatuseid. Võrreldes aastatetaguse
olukorraga, mil linn oli ühtlaselt hall, on nüüd kõik
muidugi tunduvalt värvilisem, kuid arenguruumi
selles osas veel jätkub. Ilusa ja inetu (mitte sama
mis kauni ja koleda) püüdmine ühe väikelinna
arhitektuurist on üsna tänamatu ettevõtmine, sest
relatiivsust vaataja asendi, hetke ja objekti tekke
väärtuse kontekstis tuleb nii palju, et neid lihtsalt ei
jaksaks võrrelda – igal situatsioonil on oma põhjus.
Ei saa ju öelda, et Lähtalageda on inetu, kui lisaks
merevaatele pakutakse seal aegajalt sportlikule ilule
pretendeerivaid vaatemänge, või väita, et Keskväljak
on ilus, kui parasjagu viibib seal sihvkakoori maha

tatistav lärmakas seltskond. Igasugused märgilise
tähendusega arhitektuurielemendid Kundas on
pigem igale elanikule isiklikku laadi, meenutades
mõnda toimunud sündmust või kellelegi hoopis
tema ammuseid ootusi …
Seda, et Kunda linn ehitusarhitektuuri poolest
kuigi rikas pole, märkas ka üks alt-linna elanik,
kes talve saabudes Jõe tänava algusesse toreda jääst
torni ehitas. Võimalik, et tõuke selleks andis soov
getostunud linnaosa räämas olukorda sekkuda ning
sinna midagi ilusat püstitada. Kahjuks ei elanud
ehitis kevade tulekut üle ning haihtus. Võib-olla
see oli kõigest proov ning järgmine torn tuleb juba
toekamast materjalist :) …
Vaatamisväärseimad hooned Kundas on kirik,
Tondiloss, direktorite mõis ja tsemendimuuseum
ning valget värvi maja Jõe tn 13. Kunda kõige
esinduslikum hoone on kahtlemata omaaegne
paekivist direktorite elamu. Tasapisi on hakanud
selle fassaad korda saama – valge balustraadiga
betoonrõdu ja nõuka-aegse juurdeehitise uued
kaarsillusega aknad, jätavad hoonest palju
soliidsema mulje. Jääb arusaamatuks, miks
maja omaaegse renoveerimise ajal 1956. aastal
otsustati teisel korrusel väljapoole (sic!) avanevate
kandiliste akende ja rõdu asemel ilma piirdeta
platvormi kasuks. Need asjad ei sobinud omavahel
kuidagi kokku, lõhkudes tervikdisaini ning
rõhutades justkui taotluslikult aegade erinevusi
arhitektuuris. Küllap kaovad ka sajand tagasi
seina ehtinud viinapuu väätide poolt alguse saanud
krohvikahjustused kosmeetilise lõppviimistluse
käigus ning häärberi välimus saabki viimaks korda.
Vaatamata veidi räämas olekule, on üks kenama
joonega hoone Kundas ka endine tehase kontor,
nüüd tsemendimuuseum. Kellatorn annab majale
isesuguseks olemise ja, kes on kuulnud kella saamise
lugu, sellele ka omamoodi müütilise teadmise. Kui
siinkirjutaja küsis kord Kunda põlisasukatelt, et
milline on linna kõige ilusam maja, vastati üsna
üksmeelselt, et see on tsemendimuuseum …
Iseäraliku nipsasjana mõjub muusikakooli
koridoris kõrgendusena välja ehitatud vahelaeta

katuskorrus, lubades loota, et tegemist võib olla ehk
ainsa omalaadse aatriumiga siinkandis. Iseenesest
põnev koht ühes koridoris, kus päevavalgust
rohkem ja mille all tekitatud helid kipuvad ka pisut
enam kõlama. Kas sel on ainult valgustav funktsioon
või pidi algselt ka ventilatsioonisüsteemile midagi
lisama, ei oska öelda. Kindlasti leidub selle kohta
mõni selgitus hoone omaaegsete rajajate poolt.
Omapärase üksikelemendina Kunda arhitektuuris
on arteesia kaev, mis tuleks puht esteetilisel
kaalutlusel korda teha. Tõenäoliselt vajab välja
vahetamist mõnikümmend meetrit maaalust toru.
Kuigi kõnealusel kaevul nii suurt praktilist väärtus
enam ei ole kui moonakate aegu, on see paljude
jaoks justkui Koidu tänava elav ikoon, kus vaatamata
aastaajale alati kasvõi veidi vett nirisenud. Praegugi
on vee solinat kuulda, kuid kahjuks mitte näha.
Selle valgeks värvitud seina külge võiks kinnitada
tahvli, millel seisab lühike ülevaade paekivist
moonakamajade ja kaevu ajaloost, mis moodustavad
veel tänaseski linnapildis omamoodi arhitektuurilise
subkultuuri. Sarnast tahvlit võiksid kanda tegelikult
kõik linnale omalaadsed ja midagi sümboliseerivad
ehitised. Nende abil saaks eriti nooremaid inimesi
linnale lähendades kõigest rohkem informeerida,
kuid ka külalisi ja neid, kes veel ei teadnud.
Loodusliku ehitusmaterjalina väärib kindlasti ära
märkimist paas kaasaegse betooni kõrval ning kus
siis veel, kui mitte Kundas.
Varasemate purskkaevude, mis nii vana kui
ka praeguse tehase kontori ees ära lagunesid
ning purskamise lõpetasid, ülesande sai endale
Keskväljakule rajatud purskkaev. Naljakas on
märgata, et purskkaev kui element on omamoodi
innovaatiliselt järgnenud idast läände – kaasa linna
üldise geograafilise laienemisega. Loomulikult pidi
ka see vaadet kaunistav rajatis mõnda aega vahutama,
nagu mujalgi varem, sest ega kasvuraskustes saa
teistele linnadele alla jääda – äkki ongi tegemist
omamoodi purskkaevude puberteediga … :) ...
Rääkides aga üldse ringikujulistest rajatisest
arhitektuuris, sümboliseerib ring sakraalse märgina
kõiksust, täiust ja püsivust. On tore, et Maa
satelliidile kätte paistva Kunda vana ringsõidu
kõrvale on viimasel ajal rajatud veel mitu suuremat
ja väiksemat ringi. Niiviisi loovad need kena
vahelduse teiste geomeetriliste kujundite sekka
– kolm- ja nelinurgad domineerivad niigi linnapildis
kõikjal nii horisontaal- kui vertikaalperspektiivis.
Vertikaalset ringi kohtab linna arhitektuuris vaid
mõne hoone ümara aknana, kui Kuu ja Päike välja
jätta, mis tegelikult, olles hoopis kerad, asuvad
meist kaugel, ning “täheväravat” ja suurt vaateratast
Kundas veel ei ole …
•
Lisaks moesuundadele ning konkreetsel
ajastul
kehtivatele
ilu-inetuse
mõttelistele
paradigmadele on arhitektuur alati ju väga
konkreetselt seotud puhtpraktiliste võimaluste
ning vajadustega. Tallinna vanalinna näiteks
peetakse vääriskeskkonnaks nii ajaloolise kui ka
arhitektuurilise pärandi tõttu. Põhjust aga, miks
vanalinn on säilinud, loetakse proosaliseks – olnuks
Tallinn 19. sajandil jõukam, oleks vanalinn elule
jalgu jäädes uue nimel ohverdatud niisamuti kui
paljudes teistes Euroopa linnades. Kunda puhul oli
küll vastupidi – siin tähistas 19. sajandi nn tööstuslik
majandusbuum ja intensiivse urbaniseerumise ajastu
pigem linnaalge teket vabriku ümber koondunud
elu ja tegevuse ning infrastruktuuri näol. Siiski on
huvitav mõelda, kas ja kuidas on Eestit üldiselt ning
Kundat lähemalt mõjutanud nn suhtelise vaesuse
privileeg (Euroopa viie rikkaima riigi hulka me
ilmselt veel jõudnud pole).
Mida suurem erinevus on kõige kehvema ja
kõige uhkema ehitise vahel, seda suurem on olnud
selle piirkonna sotsiaalne ebavõrdsus. Näiteks
Indias, kus võib kohata väga viletsat savist onni
kõrvuti maailma uhkeima kullatud sakraalehitisega.
Kunda arhitektuuris, nagu igal pool mujal Eestis, nii
suurt diferentsi ei leidu. Arhitektuuri hulk ja väärtus
on läbi aegade väljendanud otseselt vahendite
olemasolu piirkonnas, kus kaasa löövad kõik ehitiste
juurde kuuluvad vajadused ja lahendused. Praktikas
on väga oluline, kuidas töötavad sellised detailid
nagu aken – kui palju valgust hoonesse lubatakse,
uks – kuidas on lahendatud liikumine, läbipääs,
st kõik mugavused ehitise ekspluateerimiseks.
Nii huvitavad asjad, nagu uks, mis kuhugi ei
avane, ja trepp, mis kuhugi ei vii, kuuluvad pigem
metaarhitektuuri juurde, eksisteerides ilmekalt
Harry Potteri laadi lugudes.
Arhitektuuriliste lahenduste praktilisus reaalses
maailmas on olnud tavaliselt otseses kooskõlas
hoone rajaja intelligentsusega. Tööstuslinnana
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sündinud Kunda on üsna paljus teistest erinevalt
omanäoline. Jõukus, nagu me teame, kuulub aegade
algusest saadik põhiliselt nende linnade juurde,
mis rajatud suuremate kaubateede lähedusse ja
ristumispaikadesse, või siis seotud ajalooliselt
jumalusega samastuvate kõrgete persoonidega.
Nendes linnades kohtab reeglina rohkesti edevaid
ja kohati lausa pillavalt ilusaid objekte, kuid ka
banaalseid veidrusi. Rikkus ei andnud häbeneda
ka siis, kui tekkis idee keset kuumavat liivakõrbe
lumiste nõlvadega suusakuurordi rajamiseks, täiendades võimalusi, mil moel maapõues leiduvad
väärtused selle valdaja õuele võivad kanduda …
:) … Kundas näeme, et kõik, mis tundub ilus, on
kindlasti ka praktiline, ning kahtlen, kas asi võinuks
olla kuidagi teisiti isegi siis, kui näiteks Alvar Aalto
oleks olnud Kundas üles kasvanud eesti poiss …
•
Eemaldume hetkeks Kundast ning 21.
sajandist ning rändame aega, mil umbes 7000 aastat
tagasi või varemgi hakkasid inimesed esmakordselt
linnade
ehitamiseks
koonduma.
Vanimad
suurejoonelised linnad, mida teame – ehkki võib olla
teisigi seisukohti ja ilmneda uusi avastusi –, asusid
tänapäevases Lõuna-Iraagis. Siin elasid inimesed
paikselt ning seetõttu võisid koguda ja säilitada
talvekuudeks toiduvarusid – ning sooritada rituaale
ja pidustusi. Tekkis vajadus avalike hoonete –
templite, paleede ja valvetornide – järele. Muldonnid
ei sobinud kuidagi jumalatele, preestritele, sõduritele
ega kuningatele. Sellest ajast alates on tuhandete
aastate jooksul arenenud ka nn ideaalse linna idee.
Võib-olla on sellest ajast säilinud midagi ka linnade
jumalikust eesmärgist. Sarnaselt näiteks Uri suurele
tsikuraadile Iraagis, mis tähistab inimkonna ja
jumalate sidet, väljendades seda gigantse trepina
taevasse ja tagasi maa peale. Uri tsikuraadil on
tähtis koht arhitektuuriloos, sest see näitab, kuidas
arhitektuur on alati olnud enam kui lihtsalt tööriist:
see on inimoskuste ja kujutlusvõime pühitsemise
vorm; ja viis, kuidas väljendada urbanistliku elu
rituaale tellises (hiljem kivis, marmoris, betoonis
jne) … (Jonathan Glancey “Arhitektuur. Maailma
suurimad ehitised. Ajalugu ja stiilid. Arhitektid.”
Varrak 2007, lk 17–18)
•
Tänapäeval on leitud, et nn ideaalne
linn peaks olema eelkõige oma elanike päralt
(jumalustele pühendatud linnad on – vähemalt
õhtumaises kultuuriruumis – pigem tagaplaanile või
minevikku jäänud). Kaasaegne linn elab ja areneb
koos oma elanikega. Ideaalne linn ühendab tänasel
päeval eneses nii praktilisi kui ka kunstilisi väärtusi,
mis inspireerivad ja stimuleerivad, kuid samas linna
elanikele ja külalistele delikaatselt ka olemisruumi
jätavad. Kas selles võiks peituda ideaalse linna
mitmekesine olemus kõige laiemas mõttes? Kas
idee ideaalsest linnast peab üldse täituma või pigem
jäämagi ideeks igavesti?
Kui ideaalse linna ühe tingimusena peaks see
lõplikult valmis olema, ei saaks näiteks meie
vabariigi pealinn ideaalseks mitte kunagi, kui just
mitte veealuse linnana :) … Rääkides ideaalsest
linnast arhitektuuri kontekstis, peaksid siin
esindatud olema kõik võimalikud arhitektuurilised
kriteeriumid, maaalused- ja kõrgrajatised seal
hulgas. Väljaspool industriaalset arhitektuuri on
Kunda kõige kõrgem hoone veetorn, kuid kas
sellisest kõrgusest piisab, või siis tavalisest keldrist?
Jätaks elitaarsete rajatiste eelistused linna ideaalide
pingereast siiski välja ja keskenduks sellele,
et pigem võiks arhitektuuriliselt ideaalse linna
pidepunktideks pidada tõesti elanike rahulolu, ehk
et kuidas inimesed end hoonete keskel tunnevad.
Sellisel juhul piisaks vahest lagunenud ja räämas
ehitiste likvideerimisest või korda tegemisest, mis
polekski nii ilmvõimatu ja keeruline ettevõtmine.
Põhimõtteliselt tähendaks see ju seda, et ideaalse
linna saaksid rajada ka elani-kud ise, mitte üksnes
linna valitsejad. Teisalt, idee ise lõpetab olemise
kohe peale selle täitumist ning missugust ideed
genereeriks juba seepeale ideaalne linn, on väga
raske ennustada. Kas selleks üldse ollakse valmis
– ideaalsus on lähedane täiuslikkusega, milles
viibimine võib teatud mõttes isegi kurnav olla,
samas väsitab ka räbaldunud vaade. Vabalt võib
üht ideaalset väikelinna eelkõige käsitada paigana,
kus on võimalik rahu ja vaikust nautida, mida ka
arhitektuuri arendamisel juba varakult arvestada
saab – rohelus ja sellega sulanduvad hooned loovad
selleks sobiva interjööri. Suuremas linnas, kus
hulgaliselt tsivilisatsioonile tarvilikke müraallikaid,
astuvad mängu teistsugused ideaalsuse etalonid.
Kõrguvad seinad võimendavad kõikvõimalikke
helisid veelgi, mistõttu appi peavad tulema muud
linna poolt pakutavad hüved – püüdlikult ilusad
rajatised, rikkaliku valikuga nägusad toitumiskohad
ning muud inimest lepitavad urbanistlikud objektid.
Ideaalne või mitte, on tunnetaja otsustada …
•
Tsivilisatsioon, linnad ja arhitektuur
kasvasid koos. Tekkis linnakultuur kui nähtus.
Eestlaste puhul aga on väidetud, et meil linnakultuur
kui selline üldse puudub – oleme olemuselt
maarahvas. Siiski eksisteerib linnastumine ja
vastulinnastumine ka Eestis. Kuidas väljendub
urbanism ja anti-
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urbanism Kunda arhitektuuris? Kas Kundat saab
vaadelda aedlinnana?
See, mida suuremates linnades tuntakse väitena
“elu käib”, ongi tegelikult puhas urbanism.
Urbanistlikest ehitistest kõige iseloomulikumad on
kõik need, mis seotud kiire teenindamisega ja kuhu
mahub korraga väga palju rahvast. Väikelinnades
selliseid ületsiviliseeritud ehitisi pole, mistõttu
saab väita, et urbanistlik arhitektuur puudub. Kas

Suurim omaaegne elamukvartal, mida Liinideks
kutsuti, kahjuks läinud sajandi üheksakümnendatel
lammutati, millega ehitiste skoor Kundas saadi päris
pikaks ajaks negatiivseks – juurde on tulnud vahepeal
vähem ning paistab, et vähemalt samas mahus tagasi
ehitamiseks läheb veel tublisti aega. Algusest peale
tegeles tehas sotsiaalsete probleemide kontekstis ka
tööliste majutamisega. Pärast teist maailmasõda,
Nõukogude Liidus, oli taas Kunda linn väga
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Foto autor Andrus Arro, montaaž Väino Randver
nimetatud tunnuste puudumine viitab automaatselt
antiurbanismile, on iseküsimus, sest sel puhul peab
ju vastu toimimine milleski ka väljenduma. Kõige
antiurbanistlikuma rajatisena tuleb silme ette telk
või jurta, mis oma algu- või loomupäralt on tugev
vastuargument urbanismile. Arhitektuuriajalugu
Eestis algab püstkoja, kivi- ja tarandkalmetega,
mida hiljem asusid täiendama juba võõrrahvaste
poolt “maale toodud” ehitised – kindlused, kirikud,
tallid. Meile jääbki teadmata, milliseks oleks võinud
kujuneda eestlaste päris oma urbanistlik lähenemine
arhitektuuris, sest alates teisest aastatuhandest
pKr on sellele väga jõuliselt vahele segatud …
Linnasüdamest eemaldudes leiab igast linnast kõige
äärmise ringina Eestile nii tüüpilised aedlinnad
ja väikeelamurajoonid. Eestlaste iseolemist,
individualismi ja head enesetunnet ei sümboliseeri
paremini vist ükski teine nähtus. Nii ka Kundas.
Rohkete aedade olemasolu linnas annab tõepoolest
võimaluse kuvandile aedlinnast, sest rohelust linnas
ikka on.
•
Lisaks kunstilistele ja esteetilistele ning
puhtpraktilistele funktsioonidele on arhitektuur
alati olnud ka poliitilise võimu instrument. Hiljuti
ilmunud Eesti ehituskunsti ajakirjas (Ehituskunst.
Estonian Architectural Review. 50/51 2010) on
Indrek Rünkla oma artiklis “Ruum ja poliitika”
kirjutanud linnaehituslike otsuste ja kultuuriliste
valikute seostest. Meie ruumi puudutavatel otsustel
on mõju kultuurile, kuna üks või teine ruumiline
konfiguratsioon ühes või teises paigas soodustab
teatud praktikaid ja pärsib teisi. Arhitektuuri
on defineeritud ruumiks teisendatud ajastu
tahteks (Mies van der Rohe). Millist ajastutahet
ning milliseid poliitilisi-kultuurilisi valikuid
kommunikeerib Kunda arhitektuur?
Kunda profaanarhitektuur on olulisel määral
tsemenditehase loodud või mõjutatud. Vana
vabrik, kus vee voolu kasutati transmissiooni ringi
ajamiseks, on ehitatud vahetult jõe kaldale, mis
maapinna reljeefsuse tõttu väga tihedalt sulandunud
sealse maastikuarhitektuuriga. Tsemenditehas
arenes ja ehitas ka tööliskortereid järjest juurde.

tehase keskne. Enamik korruselamuid ehitas
tehas, korterisooja tootis samuti tehas, müües seda
elanikele tehase kommunaalosakonna vahendusel
koos korteri üüriga. Tehase ametiühingu poolt oli
organiseeritud kultuuritöö ja loodud lasteaiad. Tehas
koordineeris ka Kunda sporditegevust, rajades
Korismäele staadioni ning hiljem spordikeskuse,
mille ehitamine siiski linna lõpetada jäi. Seega – jutt
käib valdavast initsiatiivist linna arendamisel. Kirik,
koolid, kino, haigla ja polikliinik ning kauplused
ja restoran (päeval söökla), tehase “haardesse” ei
kuulunud. Samuti pole tehasega seotud Korismäe
kalmistu taga paiknev kunagine vangla (Ehitajate
tänav), millest peale sulgemist sai eridisainiga
elamurajoon, nn ehitajate klubist õmblusvabrik
Virulane
ning
rannikuäärsusest
sõltuvalt
ehtmilitaarrajatisena piirivalve kordon. Kui otsida
Kundale märksõnu, siis kindlasti sobivad nendeks
hästi “tehas” ja “meri”, sulatades inimtegevuse
kaudu ühtseks tervikuks äritegevuse ja sellega
seotud arhitektuuri läbi aegade.
Tänapäeva
arhitektuur
Kundas
areneb
omasoodu. Funktsionalistlik kinohoone lammutati
ja selle asemele kerkis pood. Teatud mõttes
asendati ühe toidu pakkumine teisega ja võta kinni,
kumba Kundasse rohkem vaja oli. Kui meenutada
möödunud aegu, tegutses kino kohati rohkem
propaganda kui meelelahutuse asutusena. Tegelikult
on isegi arusaadav, miks väikelinnades kinod välja
surema hakkasid – propaganda ja filmikunsti koju
kätte toimetamine oli tasapisi inimesed laisaks
muutnud. Kas sellega oli minetatud konkreetse
hoone otstarve üldse, on tegelikult omaette küsimus
– sealsel laval on omal ajal ju isegi musitseeritud.
Arhitektuuriliselt oli kino tunduvalt nägusam – mida
erilist on pakkuda ühel rohmakal plekist hallil,
mitme varikatusega ja tellistest ehitatud ning juba
väliselt oma sisekujundusele vihjava kinohoone
vastu. See maja oleks vaid korralikku uuenduskuuri
vajanud ning tundub lausa uskumatuna, kuivõrd
irooniline võis olla saatus ühe kino suhtes, mille
nimeks “Areng”. Kas vitstega kokku tõmmatud
lagunev kõrts ei sobinud poe platsiks, või segas

9
nostalgia viinavõtmise koha vastu? Ostukeskuse
oleks saanud siis väikese katuse abil edukalt ka
bussijaamaga siduda, kus isegi pisike kohvik või
burksiputka ootajale olemas, rääkimata veel ühest
hädavajalikust kohast, mida Kundas siiani pole, aga
Ubjas on?
Teatud ajastu survet iseloomustavad keerukate
arhitektuuriliste ja sotsiaalsete probleemidega
paneelelamurajoonid, mis ehitati peamiselt
mujalt NSV Liidust saabunud võõrtööjõu
paigutamiseks. Siiani pole Eesti ühiskond
nii jõukas, et suurpaneelelamuid massiliselt
demonteerida, samuti ei jätku jõudu, et “magalad”
renoveerida ning neist päriselt elamisväärne
linnaruum luua. Need suurte salkadena erinevatest
moodulitest ja paneelidest koostatud korrusmajad
on nagu kandilised monstrumid, mõjudes linna
arhitektuuris üpris ebaesteetiliselt. Õnneks on
Kunda paneelmajad siiski paremas olukorras, kui
mitmes teises Eesti linnas. Väliselt saab selliseid
ehitisi näiteks muusikas võrrelda süldilauludega,
kirjakeeles tunneteta kantseliidiga ning kulinaaria
valdkonnas rämpstoiduga – paljudele isegi meeldib,
kuid gurmaanidele lausa valusalt vastuvõetamatu.
Samas, just nendes paneelehitistes on praegu väga
paljude inimeste kodu, kes oma korteri hoole ja
armastusega hubaseks elupaigaks loonud, et ennast
seal õnnelikuna tunda, nii et päriselt pole seest see,
mis väljast paistab :)
•
Kas Kunda vajaks, kasvõi edevuse pärast,
sellist metaratsionalistlikku ehitist nagu Tigutorn
Tartus, mis seal kaks aastat tagasi valmis sai?
Sarnase küsimuse võiks esitada vabalt ka mõnele
tartlasele, sest umbes kolmandik kõrgehinnalisi
kortereid ootavad siiani endale omanikku.
Kalamehed, kes paadiga mööda öist Emajõge tornist
mööda sõidavad, kiidavad selle uhke ehitise tuledes
ilu, mis mõistagi väärtus omaette. Arusaadav, et
iga ettevõtmine mõeldakse enne läbi, arvutatakse
tasuvus ja alles seejärel alustatakse töödega, kuid
on olemas asju, mida ainult pragmaatiliselt võtta
ei saa. Mõelgem, miks inimesed ikkagi imetlevad
ilutulestikku? Tegemist ju sõna otseses mõttes
küllaltki suure raha ära põletamisega, millest ei saa
isegi sooja ega sõita... Pole võimatu, et Tigutorni
taoline atraktiivne ehitis annaks Kundale omamoodi
Nokia – paistaks korstnate kõrval kaugele kätte ja
meelitaks kohale huvilisi koos väljakutsega selles
elama asuda, sest kui see paikneks Kronkskaldal,
oleks ju pakkuda korruste kaupa kümnetesse
miilidesse ulatuvat miljonivaatelist panoraami.
Poleks paha – kohati ületaks see isegi Tartu oma.
Kujutan ette millist fluidumit tunneks niisugusest
paigast näiteks lindude rännet jälgides :)
•
Väikelinna arhitektuuriline tänapäev ja
tulevik?
Uued hooned Kundas iseloomustavad tänase
arhitektuuri kõige praktilisemat – ettevõtlusega
seotud – poolt. Materjalideks ennekõike betoon,
teras, ja kui võimalik, siis palju klaasi. Fassaadi
arhitektuur, nagu ikka, lihtne ja praktiline. Erimulje
jätab ühe ehitise rombaken ja nurgast sissepääs ning
teise seinast eenduvad kolmnurksed rinnatised.
Omamoodi mõjuvad ka mõlema keerdtrepid. Kõik
kolm ehitist on uued ja toredad ning täidavad kenasti
oma rolli. Ainus, mida tahaks soovida on, et uued
hooned “sõbruneksid” naabritega, luues niiviisi
parema vaate ka kõrvalinterjööriga ühte sulades.
Arvan siinjuures, et muldvalli taga konutamine ei
moodusta just kõige paremat kombinatsiooni linna
sissesõidul ning ehk annab praegust pilti kuidagi
parandada. Midagi otseselt ennustamata arvan, et nii
nagu Kunda sündis tööstuslinnana, jätkab sellisena
edaspidigi. See tähendab, et linna käekäik jääb ka
tulevikus olulisel määral sõltuma tööstusest, eriti
tsemenditehasest. Sellest oleneb muidugi elanike
arv ja ehitustegevus, kuid leidub inimesi, kes usuvad
mere äärsesse Kundasse ka kui tuleviku kuurortlinna.
Kes teab, maastikuarhitektuuri seisukohalt veaks
välja küll, kui seda kõike oskuslikult tööstuse
välisvaatega klappima saada. Üks ei välista teist,
mistõttu samaaegselt võib tsemendilinn vabalt olla
ka näiteks “mereäärne pärl”, nagu venelased ühes
laulus Odessat kutsuvad …
•
Tulevikulinnadele mõeldes meenub, et
üheks tulevikunägemuseks peetakse linnaruumi
arengut vertikaalseks aiaks. Le Corbusier oli üks
esimesi, kes nägi arhitektuuri tulevikku tööstuslikus
ehitamises. Et linnas haljastusele rohkem ruumi
võita, kavandas ta sambail seisvaid maju ja
katusaedu. Mida sellest arvata või mõelda?
Kui kunagi muutuvad tänavad mitmekihilisteks
ja neil “sõidavad” tiibadega taksod, võib kõneleda
vertikaalsetest perspektiividest ka laiemalt. Olgu
seal siis aiad, pargid või parklad, mis maapinnast
saja meetri kõrgusel, kuna kogu arhitektuur
on kogunisti “maast lahti” tõstetud. Sarnaseid
ulmefilme oleme juba näinud ja võib-olla kunagi
elataksegi niisuguses reaalsuses. Kas see tähendaks
meeletut progressi või on mingi muu põhjus, milleks
maast vaja eemalduda, otsustagu juba nemad …
Ping-pongitasid Väino Randver ja Ebe Pilt
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Kundas on 140 aastat tsementi toodetud
21. mail 2010 tähistati Swissotel Tallinna
konverentsisaalis
ajalookonverentsi
ja
raamatu esitlusega 140 aasta möödumist
tsemenditootmise algusest Kundas ja Eestis.
1870. aastal asutati Kunda ettevõtliku mõisniku
John Carl Girard de Soucantoni eestvedamisel
tsemendi tootmise aktsiaselts, millest on tänaseks
välja arenenud Läänemere regiooni juhtiv tsemendi
tootmise ettevõte AS Kunda Nordic Tsement.
Kuuludes maailma juhtiva tsemendikontserni
Heidelberg Cement koosseisu, varustab Kunda
Nordic Tsement selle strateegiliselt olulise
ehitusmaterjaliga Eesti, Läti, Venemaa jt lähiriikide
ehitustööstusi.
Konverentsil käsitleti tsemendi tootmise ja
sellega laiemalt seotud Eesti tööstus-, majandus- ja
keskkonnakaitse ajalugu, tänapäeva ja tulevikku.
Avasõnad ütles ning sissejuhatuse tegi
AS-i Kunda Nordic Tsement haldusdirektor
Arvo Vainlo, kes rääkis lähemalt Kunda ja
kogu Eesti tsemendi tootmise juubeliaastale
pühendatud
üritustest,
nimetades
aasta
tipphetkeks – kulminatsioonide kulminatsiooniks
– raamatu valmimist ning konverentsil esitlemist.
Lisaks konverentsile ja raamatu esitlusele tõi
haldusdirektor olulise üritusena välja ka septembris
toimuva tehase perepäeva, kus kohtuvad nii
praegused kui ka endised töötajad.
Konverentsi ajaks oli lisaks ajalooraamatule
valminud ka traditsiooniline infoleht, mis seekord
oli tervikuna pühendatud vabriku ajaloole, ning
tsemendi tootmist tutvustav väljaanne “Betoon on
vormitav, turvaline ja pikaealine”.
Ettekande tsemenditootmise ajaloost tegi
ajaloolane Uno Trumm, alustades Kunda mõisast
ning selle tegusatest omanikest läbi aegade, Kunda
sadamast, Clayhillside perekonnast ning nende
firma tegevusest, samuti Girard de Soucantonidest,
nende mõisatest ja kinnisvaradest, firmadest
ja osalustest ning lõpetades tsemendivabriku
loojate John Girard de Soucantoni ning Victor
Christoph Lieveni lühibiograafiaga, Kunda
tsemendivabriku aktsiaseltsi ning esimese vabriku
sünnilooga nii sõnas kui ka pildis. Lisaks kuulsid
konverentsikülalised pisut ka vabrikutööliste
elust-olust, töö- ja elukorraldusest 19. sajandi
lõpust 1930ndate aastateni välja ning paljust muust
huvitavast. Kõigest sellest on võimalik lähemalt
lugeda pärast ettekandeid esitletud raamatust
“Kunda tsement 140. Tsemendi tootmise ajalugu
Kundas 1870−2010” (fotol raamatu esikaas).
Kliimast ja energeetikast rääkis akadeemik
Anto Raukas. Akadeemik kõneles Maa keskmise
temperatuuri kasvamisest kõigest 0,4°−0,7° C
võrra (olenevalt, kas hakata võrdlusandmeid
lugema 1840. või 1860. aastast). Tegu on kliima
võnkumisega. Kogu Maa geoloogilise ajaloo
jooksul on kliima muutunud rütmiliselt, kord
jahenedes, kord soojenedes. Akadeemik tõi näite,
et viimasel jäävaheajal oli jaanuarikuu temperatuur
Eestis 6° C soojem kui praegu – see oli paradiislik
aeg, kui siin kasvasid tamme-segametsad. Samal
ajal tunnistas Raukas, et “väikesel jääajal”

(1300−1860) kujunenud liustikud praegu tõesti
sulavad. Mitmesugused animatsioonid suurlinnade
vee alla jäämisest on akadeemiku sõnul aga
selgelt ülepaisutatud ning mõeldud kergeusklike
hirmutamiseks (ookeanide veetaseme tõus oli
aastail 1950−2000 vaid 1,8±0,3 mm/a, sellest
0,8-1,2 mm/a tuleb mitte liustiku sulamisest,
vaid ookeanide konfiguratsiooni muutustest).
Anto Raukas lõpetas oma ettekande arutlusega
energiatarbe, samuti elektrinõudluse paratamatust
suurenemisest,
elektrienergia
genereerimise

struktuurist maailmas, Eesti energeetilistest
ressurssidest ning energeetikapoliitikast, samuti
elektrituru võimalustest lähi- ja kaugemas tulevikus,
keskendudes tuumajaama kui reaalseimasse
võimalusse nn suure energiakriisi v –katastroofi
ärahoidmiseks ning Eesti energeetilise sõltumatuse
kindlustamiseks kõige lähemas tulevikus.
AS-i Kunda Nordic Tsement tegevdirektor
Meelis Einstein kõneles tsemenditootmise
tulevikuperspektiividest,
alustades
olulistest
verstapostidest Kunda Nordic Tsemendi ajaloos,

tootmisvõimsustest ja müügimahtudest, Kunda
sadama tegevusest ning lõpetades kaasaegse
tehnoloogia ja tsemenditootmise hetkeseisuga
Kundas. Hetkel toodetakse tsementi Kundas kolme
pöördahjuga, kus kasutatakse märgtehnoloogiat.
Kõneks oli ka CO2 heitkogustega kauplemise
süsteem ning see, et HeidelbergCement tervikuna
teeb suuri jõupingutusi selle nimel, et kontserni
tegevusest tulenev nn ökoloogiline jalajälg oleks
võimalikult väike. Seda nimetas tegevdirektor
ka otsustavaks teguriks Kunda uue tehase
eeluuringute algatamiseks. Ettekandest selgus, et
uue tehase käivitamine on tulevikus vältimatu,
sest olemasolevad ahjuliinid ei vasta parima
võimaliku tehnoloogia nõuetele. Tegevdirektor
tõi välja ka põhjused, miks on Kunda parim koht
tsemendi tegemiseks Eestis. Siin läheduses on
piisavalt vajalikke kvaliteetseid maavarasid, välja
on arendatud korralik infrastruktuur, sh sadam,
eksisteerivaid tehasehooneid ja seadmeid on
võimalik esialgu kasutada ka uue tehase juures.
Lisaks on Kundas pikaajalised traditsioonid
tsemenditootmises ning kvalifitseeritud ja
kogemustega personal. Uue tehas eeluuring on
valmis. Investeeringu suuruseks on kalkuleeritud
umbes 2 miljardit krooni ning uue tehas loomise
otsusest tehase käivitamiseni kuluvaks ajaks on
arvestatud 3 aastat.
Konverentsi lõpetas AS-i Kunda Nordic
Tsement poolt tellitud raamatu “Kunda
tsement – 140” esitlus, mida juhtis Aadu Kana
(Eesti volitatud insener). Raamatu kaks esimest
osa on endiste Kunda tsemendimuseumi töötajate
poolt kirjutatud ajaloolised ülevaated, raamatu 3.
osa on ajakirjanik Paavo Kanguri poolt lahendatud
veidi teises võtmes. Viimast 25 aastat Kunda
tsemenditootmise ajaloost käsitlevas 3. osas
on hulganisti kaasaegsete mälestusi, pikituna
omaaegsete
dokumentide,
meediakajastuste,
fotode jm-ga. Erilise koha hõlmab Kunda
tsemenditööstusele investori leidmise lugu, mille
kirjeldust võib pidada Eesti esimeseks tööstusajaloo
seiklusjutuks, tegelaste hulgas ka sellised nimed
nagu Edward Kennedy, Roland Lauder, Mehis
Pilv, Edgar Savisaar, George Tsatsos jpt.
Raamatu tarbeks intervjueeriti 38 inimest.
Lisaks AS-i Kunda Nordic Tsement praegustele
ja endistele töötajatele on raamatu “Kunda tsement
– 140” tarvis intervjuud andnud Allar Aron, Toivo
Asmer, Hillar Joon, Urmo Kala, Lembit Kaljuvee,
Enn Meri, Jüri Rass, Rein Ratas, Anto Raukas,
Arnold Rüütel, Anne Tasuja, Indrek Toome, Viktor
Valkiainen, Einar Vallbaum, Raivo Vare, Mihkel
Veiderma, Tiit Vähi.
Raamat on 263-leheküljeline ning on
illustreeritud 132 foto jm illustratsiooniga. Lõpus
on isikunimede register. Raamatu koostajad: Aadu
Kana ja Toomas Kään. Autorid: Uno Trumm,
Tiiu Raju, Paavo Kangur. Toimetaja: Mari Klein.
Kujundaja: Tarmo Rajamets, AS Eesti Ajalehed.
Trükk: AS Pakett. Kirjastaja: OÜ In Nomine.
Tellija: AS Kunda Nordic Tsement.
Kokkuvõtte tegi MK toimetaja Ebe Pilt

XX Kunda linna jooks Jaanipäeval pidutse ohutult!
5. juunil 2010 toimus XX Kunda linna jooks
I koht Vjatšeslav Košelev; II koht Aleksei
Markov; III koht Dmitri Aristov.
600 meetrit: I koht Patric Eespere; II koht
Kristina Rõkalova; III koht Karine Uustalu.
400 meetrit: I koht Riina Osipenko; II koht
Gregor Veiper; III koht Jevgeni Serebjakov.
200 meetrit: I koht Henri Sander Nukk; II koht
Ander Bauman; III koht Rauno Saar.
Lapsi oli jooksma tulnud kauni päikesepaistelise
ilmaga palju ja nad ei pidanud ka pettuma, sest
mudilaste auhindade eest olid väga hästi hoolitsenud
Imprest, AS Södra ja Swedbank. Lapsed said lisaks
magusale ja jookidele ka mänguasju, esikolmik
medalid ning kõige kiiremad veel Imprestilt
kiigekomplekti, mille üle oldi väga rõõmsad.
Põhidistantsile läks küll varasemaga võrreldes vähem
jooksjaid, aga tase oli tugev - Eesti tipud ikkagi
kohal. 20 aastat on olnud ürituse peasponsoriks
Kunda Nordic Tsement oma toodanguga. Kunda
jooks on jäänud ürituseks, kus auhinna saavad kõik
jooksjad. Kuna oli kahekümnes jooks, siis seekord oli
eriauhind kõige enim meie jooksul startinud Meelis
Veilbergile. Jooksurada on Kundas huvitav teha.
See ei saa ühe korraga kunagi valmis. Alati tuleb
seda korrastada vähemalt kaks - kolm korda ja vahel
avastad ka lausa jooksupäeval, et kõik pole valmis.
Sel aastal suutis keegi väikese ajumahuga tegelane
tõmmata metsarajale risti ette telefonitraadid.

Õnnetusest jäi puudu vaid hetk... Võistluse ajal
hoidsid korda Kunda linna kaks abipolitseinikku.
Üritus läks korda, aga eks jooksjad ole kuningad,
kes seda kõige paremini hinnata oskavad. Enne
põhijooksu starti tänasime kauaaegseid toetajaid ja
pidasime neid meenetega meeles. Hr Arvo Vainlo,
hr Einar Vallbaum, prk Heili ja Vello Vasser ning hr
Jaak Jalakas, tänu teile ja ka kõikidele teistele selle
jooksu abilistele: Katri Vahesalu, Katrin Kroosmann,
Teisi Uueni, Enna Laanemets, Andrei Koplik, Siim
Jalakas, Denis Gradusov, Ahti Tull, Janis Sirelmets,
Maldon Haljas ja Vladimir Ait!
Suurim tänu veelkord Teile, sponsorid, toetajad:
KUNDA NORDIC TSEMENT, IMPREST,
SÖDRA, LAJOS, LILIINA, KUNDA SADAM,
ABB KUNDA KORRASHOIUKESKUS, JÄRVA
TARBIJATE ÜHISTU, SWEDBANK,KUNDA
ORIENTEERUMISKLUBI,
L-VIRU
MAAVALITSUS, EINAR VALLBAUM,
KUNDA ÜG, KUNDA LINNA KLUBI, IDAEESTI PÄÄSTEKESKUSE KUNDA KOMANDO.
Kunda 20. jooks on ajalugu. Korraldusduo
Kaido Vahesalu - Jaak Jalakas loeb sellega oma
aastatepikkuse töö tehtuks ning on valmis järgmisel
korral uute organiseerijate üritusel jooksjatena kaasa
lööma.
Kaido Vahesalu
RSK sPORTKUNDA juhatuse esimees,
ürituse peakorraldaja

Taas on kätte jõudmas pühad, mille lahutamatu osa on tule tegemine. Kordame üle ohutu ja
turvalise jaanipäeva veetmise põhitõed.
Lõkete tuleohutusnõuded
Jaanituld tee tuulevaikse ilmaga metsast
vähemalt 30 meetri ja hoonetest 15 meetri
kaugusel. Tee tulease mittepõlevale pinnasele,
eemaldada murukoorik ja piira plats kividega. Too lõkke juurde vähemalt kaks kuue
kilogrammist tulekustutit või kaks 10- liitrist
ämbrit veega.
Ära jäta lõket hetkekski järelevalveta ja
pidutsemise lõppedes kustuta tulease hoolikalt,
et see pärast valveta jätmist edasi ei lõõmaks.
Söegrilli kasutades jälgi, et see asuks hoonest vähemalt viie meetri kaugusel. Ära grilli
elamute rõdudel ja terrassidel- see on keelatud!
Lõkete tegemisel järgi kindlasti ka kohaliku
omavalitsuse õigusakte, näiteks on mõnedes
linnades ja tiheasustustes lõkete tegemine täiesti keelatud.
Jaaniõhtu veetmine looduses
Loodusesse minnes tee võimalikult täpselt
selgeks oma asukoht, sest abi kohalesaabumise
kiirus sõltub suuresti häirekeskusele antud

teejuhistest. Võtta kaasa mobiiltelefon, millega saad vajadusel abiteate edastada telefonile
112.
Looduses grillimisel järgi samu ohutusnõudeid, mida lõkke tegemisel. Lõkke tegemiseks
kasuta selleks ettevalmistatud kohta, näiteks
RMK lõkkeplatsi.
Veekogu ääres pidutsedes mine ujuma vaid
siis, kui vee temperatuur on vähemalt 19° C.
Vali ujumiseks nii sügav vesi, et seistes ulatuksid jalad põhja, ja vette mine, ära hüppa!
Alkoholi tarvitanuna vette ära mine!
Valva lapsi! Ole lapse kõrval isegi siis, kui
ta on vees ujumisrõnga või madratsiga.
Peomeeleollu sattudes ära unusta, et seltskonnas peab olema vähemalt üks niiöelda
kaine grupijuht, kes hoiab silma peal nii pidutsejatel kui lõkkeplatsil.
Lisainfot saab päästeala infotelefonilt 1524.
Kutsume inimesi üles mõistlikule käitumisele ja soovima kõigile turvalisi pühi!
Karmen Eiser
Ida-Eesti päästekeskuse
tuleohutusbüroo vaneminspektor
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Mudilaste sportlikud tegemised

Meie linna Kellukese lasteaed kuulub juba
2001. aastast tervist edendavate lasteaedade
(TEL) võrgustikku. See on tähendanud, et Kunda
lasteaias peetakse lugu tervislikest eluviisidest ja
spordist. Lisaks terviseedenduslikele teadmistele ja
harjumustele mida lasteaias kujundatakse, tehakse
lasteaias usinasti ka sporti. Möödunud õppeaasta
oli mudilastele sporditegemiseks igati soodne.
Võrreldes eelnevatega saime tunduvalt rohkem
suusatada ja lapsed tunnistasid, et suusatamine on
mõnus. Tänu sellele, et meil linnas on oma ujula,
omandasid kõik koolieelikud ujumisoskuse ja
on seeläbi karastunumad. Selle õppeaasta jooksul
toimus mitmeid põnevaid spordisündmusi: talvel
pidasime olümpiateemalist Talispordipäeva, kus
kelgutasime viguritega pikima liu saavutamiseks,
veeretasime end mäest alla lumememmedeks ja
orienteerusime talvises metsas. Kevadel toimus
lasteaias Matemaatiline spordipäev, kus kogu
sportlik tegevus oli lõimitud matemaatiliste
teadmiste omandamisega ja kasutamisega, nt
loendamine, järjestamine, rühmitamine, kujundite

tegemine, orienteerumine ajas ja ruumis, suuruse
mõisted ning mõõtmine. Kooliminejatega
osalesime Rakveres toimunud traditsioonilisel
Lääne–Virumaa lasteaedade spordipeol, mille
puhul olid lastel ettevalmistatud tantsulised
võimlemiskavad. Rakvere staadionil koos ligi
800 lapsega tegid sporti ja võistlesid ka meie
Kunda lapsed, kes olid edukad mitmel alal, nagu
pallivisetel ja kaugushüpete sooritamisel. Koduselt
pingevaba ja mõnus oli Kunda laste Kevadpäevade
spordipäev, mis esialgse plaani kohaselt mai lõpust
lükkus juuni algusesse ilmataadi vingerpussi tõttu.
Kodusel staadionil said lapsed võidu joosta, palli
visata ja kaugust hüpata. Võitjateks olid kõik
osalejad, sest päeva lõpuks said kõik lapsed kaela
medalid.
Jätkuvat sportlikkust lastele ja spordipisikuga
nakatumist lastevanematele. Ilusat ja tervistavat
suve kõikidele kundalastele.
Elle Türkel
Kunda lasteaia liikumisõpetaja
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Võrkpallirubriik

ELION. Poolfinaalis oli meie esimeseks
vastaseks põhiturniiri võitnud Tallinna Kalev −
neil oli raskusi võistkonna komplekteerimisega ja
mängu võit tuli meile lihtsalt 2:0. Finaali vastane
oli Audru naiskond, kes oli väljakule toonud
kõik oma endised tipud Eesti meistrivõistlustelt.
Ilmselgelt olid nad jahmunud, et mäng päris
kiirelt 2:0 meie kasuks pöördus. Mängisime ise
väga püüdlikult ja tegime vähe vigu ja nii said
kuldmedalid kaela Renna Koha, Serli Purk, Lenne
Lahtvee, Kairi Press, Jaanika Veldre, Maris Talts,
Sirli Laager, Aive Uueni.
MAAKONNA
KOOLIDE
ESIVÕISTLUSED. Võitsime koolide arvestuses kõikides
vanustes (Gümnaasiumi osa, põhikool kuni 7
klass) I võistkond kuldmedali ja II võistkond
pronksi. Kahes viimases vanuses mängisime mitme
võistkonnaga.
MAAKONNA
MEISTRIVÕISTLUSED.
Kunda Nordic Tsemendi naiskond (Elioni turniiril
osalenud) oli põhiturniiri võitja ja Kunda VK
neljas. Esimese võistkonna finaali vastaseks oli
ammune rivaal Rakvere. Esimene mäng toimus
Kundas, mängisime ilma Mariseta ja lootsime
,et saame hakkama, aga Rakvere valmistas meile
tõsise üllatus uue mängija näol ja meil tuli vastu
võtta 2:3 kaotus. Järgmistele mängudele läksime
tõsise ettevalmistusega ja tulemustega 3:1 ja 3:
0 krooniti Kunda NT järjekordseke maakonna
meistriks. Üllatuse valmistas kõigile Kunda VK
naiskond, kes kaks korda väga kindlal 3:0 võitis
Rakvere Spordikooli naiskonda. Võistkonnas
mängisid Veronika Rõkalova, Kristin Karu,
Liisu Jäppinen, Alekasndra Siljutina,Evely Press,
Küllike Koha.
KALEVI KOOLILIIGA. Kohilas toimusid
Koolide minivõrkpalli finaalvõistlused. Sinna
jõudmiseks pidime saavutama nii maakonnas
kui piirkonna võistlustel esikoha. Finaalis läksid
alagrupi mängud lihtsalt. Kui mängida jäi kolme
parema koha peale, saime kaotuse Kohilalt,
aga võidu Põltsamaa üle, “surnud ringiga”
tuli esimeseks Põltsamaa, teiseks Kunda ja
kolmandaks Kohila. Mängisid Marjorete Orumaa,
Elery Zadonski, Brigita Tokovenko, Kaisa Roopa,
Jekaterina Novikova.
EESTI

MEISTRIVÖISTLUSED

U-16.

Mängisime Tartus Eesti MV finaali aasta
nooremate tüdrukutega ja sellepärast polnud
treeneri ootused ka mitte väga kõrged. Aga turniir
algas üllatusega − võitsime kohe VõruSK (hilisem

võitja) 2:0, sama tulemusega saime veel jagu
Tallinna TÄHE võistkonnast, Tartust ja Rakverest.
Kaotasime Viljandile 1:2 ja Saaremaale ja Kohilale
0:2.Vahepeal kerkisid ootused juba väga kõrgeks,
aga jäime “surnud ringiga” viiendaks. Olen väga
rahul tulemusega ja küllap see lisab ka indu
järgmisel aastal rohkem harjutada. Võistkonnas
mängisid Jane Pall, Jane Vasiljuk, Johanna
Veldre, Anette Press, Marjorete Orumaa, Grete
Jakimovski, Anita Petrov, Laura Randver, MariLiis Voronkov.
EESTI MEISTRIVÕISTLUSED U-14. Mai
viimasel nädalal toimusid Võrus minivõrkpalli
finaalmängud 16-le paremale tüdrukute ja poiste
võistkonnale. Võistlustele sõit algas kurvalt −
haiguse tõttu pidi koju jääma üks meie tugevamaid
mängijaid Elery. Kohapeal aga selgus, et meie
tublidel tüdrukutel on küllalt jõudu end kokku võtta
ja üllatada hea mänguga ja võitudega treeneritki.
Võitsime Audentes SK, Viljandi SK, Tartu ja
Pärnu. Kaotasime Kohilale ja Võrule. Teise päeva
õhtuks selgus, et olime jõudnud nelja parema
hulka. Finaalmängudeks meil enam jõudu ei
jätkunud, aga olime väga rõõmsad ka oma neljanda
koha üle Eestis. Marjorete valiti Eesti nelja parema
mängija hulka.
POWER CUP SOOMES. 10.-13. juunil
2010 toimus Seinajokil maailma suurim noorte
võrkpalliturniir, kus osaleb kokku igal aastal 9-10
tuhat noort võrkpallurit. Kunda noored mängisid
A-tüdrukute sarjas, kus osales 26 võistkonda. Kahe
päevaga, läbi vihma ja tuule saavutasime 4 võitu ja
ühe kaotuse. Pühapäeval oli 11 kraadi sooja ja tähtis
mäng, kes saab nelja tugevama hulka − võit meile.
Poolfinaalis vastaseks pikad ja tugevad soomlased.
Väljaku üks pool oli tõusuga, nii, et võrk tundus
mitukümmend sentimeetrit kõrgem, pall märg ja
nii raske nagu oleks topispalliga mänginud, aga
meie vaprad tüdrukud suutsid mängu jälle 2:0 oma
kasuks pöörata. Jäi veel finaalmäng, kus esimest
korda pidime kolm geimi väljakul olema. Seegi
kord tegid tüdrukud imet ja tulid raskest olukorrast
välja VÕITJATENA! Oleme selle võistkonnaga
osalenud Power Cupil kõikides sarjades ja meil on
kõikidest sarjadest (mini, C, B, A-klass) ette näidata
kuldmedal. Väga ilus lõpetus hooajale ja tüdrukutel
Kunda võistkonnas noorte all võistlemisele. Meie
sõitusid Eestis ja Soomes on toetanud Kunda
Nordic Tsement. Suured tänud Arvo Vainlole!
Küllike Koha
Võrkpallitreener

KUNDA KELLUKESES ...
Jüripäeval, 23.aprillil 2010. a toimus lasteaias
heategevuslaat ANNAME ASJADELE UUE
ELU.
Ikka koguneb koju esemeid, mida enam ei
kasuta, aga pakkuda neid ei oska ka kellelegi.
Siit ka mõte, et asjad tuleb tuua taaskasutusse,
eriti praegusel ajal.
Kõikidel lasteaia töötajatel ja lastevanematel
oli võimalus üritusel osaleda. Üleskutsega liitus
paarkümmend inimest. Nendel oli ka võimalus
laadalt tasuta esemeid valida, teised laada
külastajad ostsid asju sümboolse tasu eest.
Kaupa kogunes palju. Üritus õnnestus igati.

Laadalt saadud raha annetasime EESTI
ÕPETAJA autähise rajamise fondi. Järelejäänud
esemed jagasime tasuta nendele peredele, kellel
on raskusi eluga toimetulekuks.
Usun, et sellist üritust on vaja: kes leiab
perele sobivaid asju, kes saab kodus kapid
korda, kes teeb teistele lihtsalt rõõmu!
Suur tänu kolleegidele ja lapsevanematele,
kes üritust toetasid!
Teie süda on õiges kohas!
Eva Luht
Krõllide rühma õpetaja
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Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka
ajaveebist Sportkunda koduleheküljel http:
//www.hot.ee/sportkunda.

29.05.2010 Suur sõprusvõit.
Sõprusmäng Rakvere spordihallis, kus
vastasteks Helsingi Pantterite poisid,
tõi sPORTKUNDA minipoistele
suure võidu. Edunumbritesse 118:
18 andsid oma panuse Marcos Odar
46, Hendry Engelbrecht 24, Marten
Viiralt 15, Tauri Tomson 14, Urmet
Puusta 14, Ivar Palk 3, Rainer
Vilbrant 2 punktiga ja Lauri Viiralt.
23.05.2010 Minifestival tõmbas
hooajale joone alla. 2009/2010
korvpallihooaeg on minevikuks
saanud. Viimane ametlik võistlus oli
täna Rakveres lõppenud minifestival.
Kogemusi said 15 kõige nooremat
mängumeest. Lisaks kossule mängiti
ka rahvastepalli, peeti teate- ja
viskevõistlusi ning näidati teadmisi
viktoriiniküsimustele
vastates.
Üritusel näitasid oma oskusi Eesti
paremad noormängijad, kes sel aastal
täiskasvanute liigades ilma tegid.
Uudistada ja isegi näpuga katsuda sai
mitut maskotti, kes hooajal erinevates
saalides rahvast ergutasid.
19.05.2010 PC2 lõpetas. Läbi sai
ka PC2 hooaeg. Viimases mängus
anti 7. koht SK Rimi meeskonnale
ja lepiti ise kaheksanda platsiga.
Kaotasime
mõlemapoolsete
võimalustega mängu 41:48. Punktid:
Erkki Sillamaa 20, Sten Pobbul 15,
Rainer Vanatoa 4 ja Erik Nasimov 2.
16.05.2010 Maheda Cup. Rakvere
ja selle lähiümbruse seitsmel väljakul
mängis kolme päeva jooksul kokku
55 võistkonda. Meie meeskondade
tulemused.
PA klass: V-Maarja KK/
sPORTKUNDA viies koht.; VMaarja/sPORTKUNDA - EBT II
45:42;
V-Maarja/sPORTKUNDA
- Tarvas I 32:68; V-Maarja/
sPORTKUNDA - Kose KK 57:60;
V-Maarja/sPORTKUNDA - Tarvas
II 51:35; V-Maarja/sPORTKUNDA
- Viru Basket 45:67.
PB
klass:
sPORTKUNDA/
V-Maarja
KK
kolmas
koht;
sPORTKUNDA/V-Maarja KK - Salva
15:30;
sPORTKUNDA/V-Maarja
KK - EBT 55:29; sPORTKUNDA/
V-Maarja KK - Lappenranta I 66:
18; sPORTKUNDA/V-Maarja KK
- Tarvas 52:37; sPORTKUNDA/VMaarja KK - AQVA Hotels 59:66;
sPORTKUNDA/V-Maarja KK Lappenranta I 20:0; sPORTKUNDA/
V-Maarja KK - Kalev/Cramo 44:48.
PC klass: sPORTKUNDA/Simuna
kolmas
koht;
sPORTKUNDA/
Simuna - AQVA Hotels 66:48;
sPORTKUNDA/Simuna - VPK 46:
55; sPORTKUNDA/Simuna - PuHu
59:34;
sPORTKUNDA/Simuna
- Haljala 60:11; sPORTKUNDA/
Simuna - Rock 27:62
PD
klass:
V-Maarja/
sPORTKUNDA
teine
koht;
sPORTKUNDA/Aaspere
kolmas
koht;
sPORTKUNDA/Aaspere
- Star Boys 52:40; V-Maarja/
sPORTKUNDA - Kalev Cramo
53:24;
sPORTKUNDA/Aaspere
- Wartti Black 50:40; V-Maarja/
sPORTKUNDA - Wartti Yellow
39:36;
sPORTKUNDA/Aaspere
- Panevežis 51:35; V-Maarja/
sPORTKUNDA - Haljala 59:
46;
sPORTKUNDA/Aaspere
- V-Maarja/sPORTKUNDA 38:
47;
sPORTKUNDA/Aaspere
- Wartti Yellow 30:19; V-Maarja/
sPORTKUNDA - Rock 41:45.
09.05.2010 Väikesed edukad.
Kodusaalis oli PC2 klassi meeskond
sPORTKUNDA/Simuna
parem
Kuremaa SK/Torma poistest 52:40.
Skooritegijaid oli (vt edasi lk 13)
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Meeleolupildikesi Vargamäelt
Teisipäeval, 18. mai hommikul
kell 8.30 algas Kunda ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klassi õpilaste traditsiooniline ühissõit kirjanik Anton
Hansen Tammsaare kodukohta – Vargamäele. Iseäranis soosis külaskäiku
ilm, mis oli meeldivalt päikeseline ja
soe, kuid mitte liiga palav.
Loomulikult astus igaüks päevale
vastu oma individuaalsete ootustelootustega. Seda enam erinesid need,
et osal – 11.ndikel – oli eelseisvast
isiklik kujutluspilt tekkinud pärast
epopöateose “Tõde ja õigus” I osa
lugemist, samas kui valdaval enamusel 10. klassi õpilastest veel puudus
otsene võrdlusmoment reaalse Vargamäe ja raamatus kirjeldatu vahel.
Väljasõidul osales ka õpetajaid, kel
nagu õpilastelgi avanes alles esimest
korda võimalus Albu valla talupidamisi uudistama minna, ent oli neid,
kes mitmendat aastat Tammsaare
kodupaiga radadele suundusid.
“Jõudnud Vargamäe põldude,
taluhoonete ning vohavate kaskedega
ümbritsetud laugete mäeküngaste
juurde, valdas mind veider üllatus
– kuid ka samas äratundmisrõõmutunne. Ehkki maastik olevat küllaltki palju muutunud, tundsin ära oma
kujutluses lugemise käigus tekkinud
pildid,” rõõmustas 11. klassi neiu.
“Tundus kuidagi tuttavlik, tõesti,
ilmselt olin siis näinud 25kroonise tagaküljel,” ei leidnud ka üks
noormees koha kuigi võõra olevat.
Samas tekitas avanev vaatepilt
nii mõnelegi pettumust. “Vargamäe
oli täielikult erinev võrreldes kohaga, mida teoses “Tõde ja õigus”
oli kirjeldatud. Raske oli uskuda,
et see võiski olla A. H. Tammsaare
elukohaks,“imestati ning ühineti
teisaltki: “Minu suureks üllatuseks
osutus Vargamäe hoopis teistsuguseks, kui see raamatut lugedes minu
mõtteis oli. Seetõttu oli ka väga raske
harjuda sealse ümbrusega,” ning
“Kujutasin Vargamäed hoopis teisiti
ette ning enda kujutletu meeldis
mulle hulga rohkem.”
Hoolimata vastakatest esmamuljetest, tekitasid ekskursioon
taluhoonetes ning giidi teemakohased jutustused pea kõigis õpilastes
kokkuvõttes positiivset vastukaja.
“Üldiselt mulle Vargamäe meeldis:
väga palju maad, ilus maastik. Mina
tahaksin ka kunagi tulevikus keset loodust elada,” mõlgutas mõtteid
neiu 11. klassist ning teinegi arvas:
“Mulle meeldis, et ümbrus oli puhas
ning roheline, et kuskil ei vedelenud

suitsukonisid.”
“Enne sööki kiskus kõik rappa,
sõna otseses mõttes.” (T. K.) Ja nii
oligi, sest mõisakompleksi külastuse
juurde kuulub alati ka 5 km pikkune
rabamatk, mis viib üle Vargamäe
soise pinna kiriku juurde. Tee oli “sillutatud” küllaltki kitsaste puulaudadega, olles kohati kevadise veega
üle ujutatud. See asjaolu andis aga
paljudele gümnasistidele hea põhjuse
jalavarjud hüljata ning tee lõbusalt
paljajalu läbida. Matk Vargamäe
rabas oli peamine elamus, mis nii
noortele kui natukene vanematelegi
kõige enam nii-öelda pinget pakkus.
Arvamusi rabamatkast 11. klassist:
•
“Kõige rohkem meeldis
mulle selle sõidu juures rabamatk.
Palav ilm ning külm vesi sobisid
hästi kokku. Väga vedas, et minu
taga kõndis bioloogiaõpetaja, kes
rääkis rabas kasvavatest taimedest.
Sellised võiksidki bioloogiatunnid
olla.” (J. S)
•
“Ma arvan, et ma olin väheseid, kes selle (raba) tõelist väärtust
mõistis ja hindas [---]. Oli ju tõesti
ilus. Küsimusi tekitas see, kuidas
kogu see lauamaterjal sohu transporditud ja kokku löödud sai.” (T. K.)
•
“Kui siiani pole soo mulle
kuigi sümpaatse loodusliku paiga
muljet jätnud, siis sealse raba keskel
viibides tekkis kummalisel kombel
lausa väike igatsuski sellise lageda
sammaldunud koha järele. Mõtlesin,
kui tore oleks rohkem kui vahel harva
paljajalu taolisi matku korraldada,

puhast loodust nautida.” (S. S.)
•
“Raba oli muidugi hoopis
erilisem vaatepilt. Sealne avarus oli
muljetavaldav. Omamoodi kunstiteosed olid soiselt kidurad männid.
Meeldis, et käisime seal just kõrgvee
ajal. Mis võiks olla põnevam kui jalutuskäik üle vesise soo?” (A. P.)
•
“Kõige vägevam oli rabas.
Ja oli kahju, et aega oli nii vähe. Me
oleks võinud kauem olla seal rabas.
Ilus raba.” (K. L.)
•
“Rabamatk – 5 km rabas palavuse käes. Jalad olid porised, püksid märjad, käed täis sääskede hammustusi ja veel madu, kes roomas
meist mööda.” (E. K.)
Kirjeldusi rabamatkast 10. klassist:
•
“Rabas käies on alati mõnus-närviline tunne ihus, ent sellest
hoolimata on uudishimu väga suur.
Ilm oli lämbe ning palav, mis tekitas
vihmametsas olemise tunde.” (H. K.)
•
“Kitsas, veidi niiskusest
märg laudtee, kõrvu paitav linnulaul,
kärmelt tööd tegevad suured metsasipelgad, päikese käes oma musta,
kuiva, soomustega kaetud keha
päevitav rästik, rabast õhkuv puhta ja
värske õhu maagiline lõhn, hõredalt
kasvavad kõvera- ja sirgekasvulised
männid – need kõik annavad ilusa,
meeliköitva muinasjutulise pildi, mis
jääb meelde pikaks ajaks.” (K. V.)
•
“Keskpäevane päikesepaiste
peegeldub klaassiledatelt laugastelt.
Silmapiirini ulatuv loogeline laudtee
on kohati tuline, kohati jaheda vee

alla uppunud. Sillerdav õhk lõhnab
millegi uue ja põneva, samas peatse
äikese järele. Laudtee üksikutel
kuivadel juppidel sebivad ringi tillukesed sipelgad, moodustades jalge
ette liikuva mustri, pildi, mis end aina
ümber seab.” (S. M.)
•
“Ekskursioon, mille rabas
läbisin, köitis mu meeli kirjeldamatult. Kõrgel taevas lõõmav päike muutis niiske ala oma olemuselt veelgi
ilusamaks. Põdrapabulad muutsid aga
nii mõnegi kurvad suud rõõmsaks.”
(M. O.)
•
“Taevas oli päikeseline ning
rahulikuks matkaks suurepärane. Paljajalu teed pidi edasi kõndides on
kuulda kaugeid naerukilkeid ja samas
vaid tühja vaikust.” (L. J.)
•
“Esimesel silmapilgul, kui
astusin rabasse, tundsin joovastavat
malbet lõhna. Mõnus soe ja parajalt
sodi täis vesi lirtsus jahutavalt varvaste vahel.” (K. L.)
Kahtlemata jättis kogu külaskäik
Vargamäele igaühesse mingisuguseidki emotsioone. Suuremal osal õnnestus koduteele asumise ajaks kaasa
võtta vaid positiivseid mälestusi,
meenutades hiljem kirjaniku kodukohta ning ühtlasi “Tõe ja õiguse”
tegevuspaika kui looduskaunist muinasjutumaad. “Mulle väga meeldis
Vargamäel. Nii väga, et ma ei oska,
ei suuda, ei taha Vargamäe kohta
lihtsalt sõnu teha, püüda kirjeldada.
Sest kirjeldamatut ei saa kirjeldada.”
(K. L.)
Silvia Süda

Meediaring toimetab: fotorubriik “Tunne oma kodulinna”
MÕISTA-MÕISTA, MIS KOHT ON PILDIL? ÕIGE VASTUS ILMUB JÄRGMISES LEHES

MEIE KODU

mai-juuni 2010

MEIE OMA KOOLI LOOD

Projektilaagrist polügoonil

Meie koolil õnnestus talvel ühineda
ülemaakondliku projektiga “Kaitse
ennast ja aita teisi”.
See tähendas 6-ndatele klassidele
tasuta kahetunniseid loenguid ja
õppusi viielt erinevalt alalt: ellujäämise
põhitõdedest metsas, liiklusohutusest,
esmaabist,
tuleohutusest
ja
veeõnnetusest ning politsei vestlusi
seadusandlusest ja sõltuvustest.
Projekt tipnes 3-päevase toreda
telklaagriga 300-le lapsele meie ja IdaViru maakonnast Kuusalu vallas Läsnal
kaitseväe polügoonil.
Kuigi igast koolist sai laagrisse
maksimaalselt 10 õpilast, pääses meie
koolist osalema koguni 12 5. ja 6. klassi
õpilast. Juhendajana oli lastega kaasas
koolipsühholoog.
Selle
kolmepäevase
laagri
kavas olid kahel esimesel päeval

huvitavad võistlused, viktoriinid ja
orienteerumine. Kolmandale päevale
jäid demonstratsioonid.
Esimesel päeval, kui ilm oli kui
ime − päike säras, soojust tublisti üle
20 kraadi ja toimus kanuuga sõidu
võistlus, oli kõigil meie lastel, kes vaid
soovisid, võimalus peale võistlusi kanuu
ja mootorpaadiga sõita.
Õhtukavas, kus iga kool pidi
temaatilise etteaste tegema, esinesime
kõik 13-kesi omatehtud lauluga, mida
tegeluste vahepeal hoolega harjutasime.
Öö aga tuli liiga kähku, enamusel
noortest oli raskusi magamajäämisega.
Vastu hommikut hakkas sadama,
ärkamine tundus märgade asjade keskel
pisut nukker. Kuid peale hommikusööki,
kui sai kasutada võimalust oma märjad
asjad kuivatusruumi kuivama panna
ja kerget vihma jätkus vaid esimeseks

KOOL KIIDAB

Head lapsevanemad!
Kunda Ühisgümnaasium palub tagastada kõik rahvariided,
sest tulemas on koolinoorte laulu-ja tantsupidu.
Riided palun tuua õpetajate tuppa või sekretäri kabinetti.
Huvijuht

Koolilaste omalooming
Narkomaaniast

võistluse pooltunniks, läks tuju kõigil
heaks ja lõuna ajal hakkas juba päike
kuivatama.
Selle päeva hommikupoolsetes
võistlustes said lapsed õhupüssi lasta,
oma
tähelepanuvõimet
katsetada,
viktoriinidel vastata, meeskonnatöö
oskust katsetada, tuld kustutada,
tuletõrjeseadmeid
kokku
panna,
avariis
kannatanut
transportida,
jalgrattatäppissõitu teha. Pealelõunale
jäi
vahvate
kontrollpunktidega
orienteerumine, kust tagasi jõuti alles
õhtusöögiks.
Õhtul esines väga meeldiv ansambel
Rakverest ja järgnes disko, mis lõppes
alles südaööl.
Ümbritsev loodus, kus lapsed
võistlesid, oli tõeliselt kaunis − kõrged
päikest, valguse ja varjumänge täis
helisevad männimetsad, õhk kui paitus

kopsudele − puhas ja männilõhnaline.
Just sellises kohas , järve
ääres, toimusid kolmandal päeval
demonstratsioonesinemised-tutvustati
kaitseväelase
varustust,
relvi,
politseikoera tööd. Lõuna-Eestist olid
aga koos juhendajatega kohale sõitnud
suured , võrratult armsad, sõbralikud
vetelpäästekoerad, kes järve ääres ja
järves oma oskusi demonstreerisid.
Juhendajad rääkisid oma loomadest
toredaid lugusid ja kõik lapsed said neid
paitada, patsutada , kallistada.
Neil päevil turvasid laagrit NATO
õhujõud − korduvalt saime näha ja
kuulda lennukite madalalt ülelendu.
Tegelikult olid neil muidugi õppused,
aga lastele oli kindlasti huvitav ja
elamuslik neid näha.
Esikohta
me
kahepäevastes
võistlustes ei saanud, aga saime
palju-palju
suurema
rikkuse
−
nende teadmiste ja kogemuste näol
võistlustes,. arusaamise meeskonnatöö
tähtsusest ja selle õppimise vajadusest.
Erik 6. klassist oli meile väga tasemel
võistkonna juht, kes rahulikult ja
kindlalt oskas oma ülesannet täita
Ja suure lisaboonusena saime ka
äratundmise, kui palju oli meie laste
heaks tehtud lihtsalt vabatahtlikkuse,
anda ja jagada tahtmise alusel, tasuta.
Kodukaitse naised valmistasid 3 päeva
tasuta, omast ajast, laagrilistele süüa,
polügoon koos kõigi ruumidega oli
antud tasuta kolmeks päevaks, võistluste
läbiviijad ja laagri korraldajad ei saanud
ka selle eest mingit eritasu. Seepärast
saigi laagris osalemise hind lapsele vaid
50 krooni olla.
Ehk andis see laager meie lastele
lisaks saadud elamustele aimu, et elu ei
pea olema nagu kurgimüümine − kurgid
sulle, raha mulle, et on tore vahel ise
anda ja iga tegemist mitte rahas mõõta.
Kui tagasiteel küsisin, kuidas laager
meeldis − näidaku kätega, tõstsid pea
kõik lapsed 10 sõrme üles ja soovisid
uuel aastal kindlasti samas laagris
osaleda.
Lea Metsis
Koolipsühholoog

Kirjaviis muutmata

Narkomaania on sõltuvus narkootikumidest. See ei ole mingi nalja asi.
Narkomaanid on haiged inimesed ja neid peab aitama. Narkootikum hävitab
inimeste tervise ja vormib sõltuvuse. On palju narkootikume, nii nagu: heroiin,
kokaiin, kanep. Ja veel palju. Kõik need narkootikumid on pahad sinu tervisele.
Kui keegi pakub sulle proovida, ütle talle “ei”, ja ära proovi. Ära riski
sõltuvusega. Narkomaanil on suur oht, et ta saab haiguse, nagu: AIDS või HIV.
Kerge on proovida, aga raske ravida.
Vadim (7. C klass)
Kahjuks, narkomaania on meie ajal väga suur probleem. Lähed õue ja maja nurgal
lamab narkomaan ja vaatab taevasse oma suurte silmadega. Vaatad narkomaani peale
ja üldse ei tea, mida mõelda … Miks nad seda teevad? Miks nad üldse hakkasid? …
Ma mõtlen, et nad teadsid, mis narkootikuma on ja kui nendele esimest korda seda
anti, nendel oli selge pea ja naid said aru, et nad võivad narkosõltlaseks muutuda.
Igale narkomaanile esimene kord algas sama mõttega: “Mis see mulle teeb? See
on ainult üks kord!” Pärast saavad aru, et nad ei saa ilma selleta elada ja lähevad
hulluks. Nad ainult mõtlevad, kuidas uut doosi saada …
Narkootikumid, mis te teete inimestega?
Juri (7. C klass)
Vahendas õpetaja Mare Lina

Haridus- ja Teadusministeeriumi
kiituskiri väga heade tulemuste eest
õppetöös 2009/2010 anti järgmistele
üleminekuklasside õpilastele: Loreen
Lallo 2. a; Darja Rabski 3. a; Nele
Karolin Lindlo 3. b; Ivar Palk 3. b;
Kristina Rõkalova 3. b; Kristina Sepp
3. b; Keitlin Räni 4. b; Siim Tisler 5.
b; Raul Palk 6. a; Janika Panova 6. a;
Yvonne Bikejev 7. b; Liisi Uusküla 7.
b; Sandra Loo 7. b; Anette Press 7. b;
Kairiin Lillepuu 8. b; Laura Randver 8.
b; Silvia Süda 11. kl (alus: õppenõukogu
31. 05. 2010 otsus nr 4).
8. b klassi õpilased saavutasid
maakondlikul keemiaviktoriinil 6. -7.
koha. Võistkonda kuulusid Tairi Mätlik,
Kairiin Lillepuu, Miikael Einstein,
juhendaja õpetaja Marika Toom
03.
juunil
toimus
Rakvere
rahvamajas
parimate
ainetundjate
aupäev. Kunda ühisgümnaasiumist
KÄRT LINDLO (11. klass); SILVIA
SÜDA (11. klass); KAISA SEENE (10.
klass); SIGRID MALVA (10. klass);
ALINA SEMJONOVA (10. klass); õp
ANNE- LIISI LAANESTE; õp TIINA
VANATOA; õp TIIU JALAKAS; õp
MARINA KLIMENKO. Õpilasi ja
juhendajaid saatis direktor OLEV LIPP.
04. juunil 2010 toimus kooli
raamatukogus Kunda linnapea ja
volikogu esimehe vastuvõtt väga
tublidele õppuritele.
Tublid ühisgümnaasiumi õppurid:

1. – 9. klass: 1.a klass: KRISTEL
LAANEM,
HELLE
KATRINA
LUIK, MARIT PRANTS, ULJANA
KARPLJUK; 1.b klass:
BERIT
NOVIKOV,
ANETE
ALICE
ORUMAA; 2. a klass LOREEN
LALLO; 3. a klass DARJA RABSKI;
3. b klass NELE KAROLIN LINDLO,
IVAR PALK, KRISTINA SEPP,
KRISTINA RÕKALOVA; 4. b klass
KEITLIN RÄNI; 5. b klass SIIM
TISLER; 6.a klass RAUL PALK;
7. b klass YVONNE BIKEJEV,
SANDRA LOO, LIISI UUSKÜLA; 8.
b klass LAURA RANDVER, KAIRIIN
LILLEPUU.
10.-12. klass: 10. klass KRISTO
LINNAS, MARGIT ORAV, KAISA
SEENE, TRIIN ALPS, ALEKSANDRA
SILJUTINA,
KATI
VAVILOV;
11. klass SILVIA SÜDA, KAIRIT
ENGELBRECHT,
JANA
KÜTT,
TIMO KORV, KSENJA RUZEVITš,
MARIS TALTS; 12. klass LIINA
MARTÕKAINEN,
AILE
MÄE,
KAIRI PRESS, SERLI PURK, DIANA
TAMME, AHTI TULL.
Tublid muusikakooli õppurid:
Ruslan Jäppinen; Erik Fasputins ;
Robin Täpp; Dmitri Blitsin; Kaisa
Sarap; Rainis Jahtmaa; Elin Suban;
Nele Karolin Lindlo; Keitlin Räni;
Janika Panova; Anna Kljutšnik; Eduard
Lehmus; Jan Erik Luik.
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(algus lk 12) vaid neli. Sten Pobbul
viskas 19, Erkki Sillamaa 13, Erik
Nasimov 12 ning Kaspar Kukk 8
punkti.
08.05.2010 Nukker lõpp. Täna
selgusid Ülenurmes PB klassi
meisterlikkuse rahade viimased saajad
ning uueks hooajaks eliitsarja jääjad.
Mõlema eesmärgi saavutamiseks oli
vaja esimene kohtumine võita. Mida
iganes põhjuste (vigastus, roheliste
rattaretk, Turu turniir korvpallis,
emadepäeva
kevadkontsert,
mitteviitsimine) tõttu jõudis kohale
vaid seitse mängumeest. Paraku
jõudis üks neist viibida platsil alla
kahe minuti ning teine oli sunnitud
kõrvale astuma teise poolaja algul.
Mängisime päris tublilt. Viskekohad
mängiti kenasti välja, tabamine
oleks võinud parem olla. Aga
kodumeeskonna vennad Russakud
tabasid peaaegu eksimatult. Kahe
peale kokku saadi sisse 15 kolmest
ning Joosepi üldskoor oli 44 silma.
Meie edukamad olid Kevin Täpp
17, Priit Pohlak ja Hans Keskülla 15
ning vigastada saanud Jan Juhanson
12 punkti. sPORTKUNDA/V-Maarja
KK vs Tartu Rock/Ülenurme 73:94.
Järgmises mängus pidi vastaseks
olema SK Vesse. Kahjuks tegi
eelmise mängu lõpus veel üks
mängija oma jalale liiga. Neljakesi
aga reeglite järgi alustada ei tohi.
Pidime Tartumaalt lahkuma 0:20
kaotusega. Kurb ja piinlik oli...
03.05.2010 Läbi raskuste. Täna
selgus
Väike-Maarjas,
milline
PB klassi võistkond saab hooaja
lõppenuks lugeda, milline peab
aga veel laupäeval Ülenurmele
kihutama.
Kohtumine
ammuse
tuttava Kohila SK/Märjamaa SK
meeskonnaga kulges algusest lõpuni
ülimalt tasavägiselt. Lõppseisu 61:
58 vormistas Kevin Täpi kaheksa
sekundit enne lõppu tabanud
kolmene. Priit Pohlak ja Kevin Täpp
viskasid mõlemad 20 punkti.
02.05.2010
Keilast
kahe
karikaga.
Keila
Cup
kahes
vanuseklassis
lõppes
RSK
sPORTKUNDA
meeskondadele
edukalt.
Mängud PB2
sPORTKUNDA - Keila/Harju
Kalev 76:46 Hans Keskülla 23, Jan
Juhanson 16 punkti
sPORTKUNDA - KK Parksepa
94:48 Andri Metsaru 26, Hans
Keskülla 19, Gerhard Markus Trumm
17
sPORTKUNDA - H-Sport 87:49
Gert Uustalu 17, Hans Keskülla 15,
Gerhard Markus Trumm 14 punkti
sPORTKUNDA - Turba/Harju
Kalev 48:45 Andri Metsaru 24, Jan
Juhanson 11 punkti
Kolmes esimeses mängus said kõik
kaasasolnud 9 noort enam-vähem
võrdselt mänguaega. Kolmandas
kohtumises üllatas resultatiivsusega
Gert Uustalu. Tublid olid ka KarlJoosep Küngas, Martin Türkel ning
Mihkel Koks. Viimane mäng Turba
vastu oli väga närviline, aga lõpp
kuulus ikkagi meile.
Mängud PD: sPORTKUNDA
- Keila/Harju Kalev II 83:28 Marcos
Odar 15, Sten Pobbul 14, Hendry
Engelbrecht 11, Robin Aleksander
Jäppinen ja Marten Viiralt 10 punkti;
sPORTKUNDA - H-Sport 58:61 Sten
Pobbul 26, Marcos Odar 10 punkti;
sPORTKUNDA - Keila/Harju Kalev I
65:60 Sten Pobbul 28, Siim Tisler 12,
Marcos Odar 11, Hendry Engelbrecht
10 p; sPORTKUNDA - Vesse 80:29
Marten Viiralt (vt edasi lk 14)

mai-juuni 2010
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(algus lk 12-13) ja Sten Pobbul
18, Hendry Engelbrecht 14 punkti;
sPORTKUNDA - BC Star Boys 60:
52 Sten Pobbul 32, Siim Tisler 8
punkti.
Seekordne viisikuteks jagamine
sai tehtud aastakäikude kaupa,
pidades silmas juba järgmist
hooaega. Kaotasime küll H-Spordile,
aga et nemad ei suutnud võita Keila/
Harju Kalev I meeskonda, siis andis
“surnud ring” ülinapilt esikohakarika
Kundasse.
28.04.2010
Väike-Maarja
KK/sPORTKUNDA
maakonna
noortemeistriks. Teist kevadet
järjest peeti maakonna noorte
meistrivõistlused ühes vanuserühmas.
Varem nelja vanuseklassi poisse ja
tüdrukuid haaranud üritus oli seekord
nelja meeskonna mõõduvõtt. VäikeMaarja KK/sPORTKUNDA A-klassi
noormehed olid seekord edukaimad.
Alistati kõik vastased. Rakke 76:48,
Haljala 63:57 ja Rakvere G 68:65.
22.04.2010 Konkurentidel abiks.
Meie minikorvpallurid ei pääsenud
Eesti meistrivõistlustel kaheksa
tugevama hulka. Sestap saime aidata
Virumaa PK poisse finaalturniiriks
valmistumisel. Loodame, et sellest
on neil sellel nädalavahetusel
Tartus abi. Mängisime Rakveres
nende vastu vanemate poistega.
Tasavägises mängus tuli tunnistada
väljakuperemeeste
neljapunktilist
paremust.
Kaotasime
64:68.
Skoorisid: Sten Pobbul 18, Kaspar
Kukk 12, Erkki Sillamaa 8, KarlJoonas Lett ja Erik Nasimov 7,
Marcos Odar ja Robin Aleksander
Jäppinen 4 ning Siim Tisler ja Eerik
Sillamaa 2 punkti.
19.04.2010 PC1 hooaeg sai läbi.
Hooaja viimases kohtumises, mis
peeti Paide uues spordihallis, tuli
alla vanduda kohalikule klubile KK
Seitse. Resultaat 56:58 näitab, et
mäng oli tasavägine. Võidu viisid
nõrk
tabavus
vabaviskejoonelt
(22-st 6) ning kehv kiirrünnakute
realiseerimine (12-st 3). Neli meest
tõid võrdselt 11 punkti: Erkki
Sillamaa, Erik Nasimov, Karl-Joonas
Lett ja Kert Ojasaar. Mihkel Koks
lisas 7 ning Eerik Sillamaa 5 punkti.
18.04.2010
Kolmest
kolm.
Tänane päev oli üle mitme aja
rõõmsama tooniga. Kõik kolm kodus
peetud vahegrupi mängu suudeti
võita.
PC2 klassis: sPORTKUNDA/
Simuna - SK Altius 55:29 Mäng oli
esimesel poolajal tänu vastaste neljale
tabanud kaugviskele tasavägine, aga
teisel poolajal läks kodumeeskond
oma teed. Sten Pobbul 23, Kaspar
Kukk 12, Erkki Sillamaa 8, Siim
Tisler ja Raul Palk 4 ning Marten
Viiralt ja Erik Nasimov 2 punkti.
sPORTKUNDA/Simuna - KK
Viimsi 62:52 Selleks, et säilitada
eliidikoht järgmiselgi aastal, tuli
mängida
rahulikult.
Piisanud
oleks isegi paarikümnepunktilisest
kaotusest. Kolmandal veerandajal
tundus, et mängitaksegi treeneri ja
vaatajate närvidel, sest kaotusseis
kasvas juba 11-punktiliseks. Õnneks
tuldi seekord maa peale tagasi ning
lõppseis oli normaalne. Kaspar Kukk
18, Erik Nasimov 16, Sten Pobbul ja
Erkki Sillamaa 12 ning Siim Tisler ja
Raul Palk 2 punkti.
PB klassis: sPORTKUNDA/
V-Maarja - Rakvere SK II 84:42
Mäng oli algusest peale kontrolli all.
Liigselt ei pingutatud, aga vajalik
tehti ära. Kahju, et sama ei suudetud
päev varem.

MEIE KODU

Linnavalitsuse ja –volikogu liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonid 2009. a kohta
Järgnevad majanduslike huvide
deklaratsioonid esitasid ametiisikud
korruptsioonivastase
seaduse
alusel linnavolikogu 9. novembri
2009.a. otsusega nr 26 määratud
deklaratsioonihoidmise
komisjonile.
Linnapea Allar Aron ja linnavolikogu
esimees
Arvo
Vainlo
esitasid
majanduslike huvide deklaratsioonid
siseministrile.
Deklaratsioonide andmed avaldatakse
vastavalt korruptsioonivastase seaduse
lisana kinnitatud majanduslike huvide
deklaratsiooni vormile.
1. Ees- ja perekonnanimi. 2.
Ametikoht. 3. Asutus (tööandja).
4. Ametipalga aste ja ametipalk. 5.
Kinnisvara. 6. Registrisse kantud
autod, vee- ja õhusõidukid. 7. Aktsiad,
osakud ja muud väärtpaberid: eminent,
liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
8. Pangaarved: pank, arve liik ja
nende arv. 9. Võlad pankadele ja
teistele eraõiguslikele isikutele. 10.
Muud varalised kohustused. 11. Muud
regulaarsed tulud. Sulgudesse on
märgitud deklaratsiooni koostamise
kuupäev.
1. Arvo Vainlo. 2. Linnavolikogu
esimees. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto,
Swedbank, väärtpaberikonto. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Kunda
Nordic Tsement, linnavolikogu esimehe
hüvitis (29.04.2010)
1. Jaak Jalakas. 2. Linnavolikogu
aseesimees. 3. Kunda Linnavolikogu.
4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas.
6. Ei ole. 7. Hansa pensionifond,
osak, 700 tk., 10 kr/tk, 7 000 kr. 8.
Swedbank, arvelduskonto, SEB pank,
arvelduskonto, SEB pank, krediidikonto.
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda
Ühisgümnaasiumist,
linnavolikogu
aseesimehe hüvitis (30.04.2010)
1. Meelis Suban. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole 5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto,
SEB pank, arvelduskonto, Swedbank,
krediidikonto. 9. Ei ole. 10. SEB pank,
sõiduauto Fiat Panda liising. 11. Töötasu
Kunda Muusikakoolist, Hariduse- ja
Kultuuriseltsist KAUR, linnavolikogu
tööst osavõtu tasu (27.04.2010)
1. Ando Källo. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Elamumaa Kunda linnas, ärimaa
Kunda linnas. 6. Ei ole. 7. OÜ A.K.Buss,
osak, 400 tk, 1000 kr/tk, 400 000 kr. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Swedbank,
78 229 EUR. 10. SEB pank, OÜ
A.K.Buss, laenukäendus. 11. Töötasu ja
renditasu OÜ-st A.K. Buss, kindlustus

Compensa Life Vienna Insurance Group
SE-st, linnavolikogu tööst osavõtu tasu.
(16.04.2010)
1. Niina Gruša. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto.
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist
OG Elektra, linnavolikogu tööst osavõtu
tasu (12.04.2010)
1. Kalev Sädeme. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole.
5. Eramu ja maa Viru-Nigula vallas.
6. Sõiduauto Toyota Hi-Luxe (2001),
Mootorpaat Pakri 450 (2009). 7. Ei ole.
8. Swedbank, arvelduskonto, SEB pank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Sõiduauto ja
väiketraktori liising. 11. Töötasu AS-ist
Kunda Nordic Tsement, linnavolikogu
tööst osavõtu tasu (30.04.2010)
1. Tiina Salusaar. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole.
7. OÜ Salmeri, osak, 1 tk, 40 000 kr/tk,
40 000 kr. 8. Swedbank, arvelduskonto.
9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu OÜ-st
Salmeri, tasu MTÜ-st Eesti Apteekrite
Liit, pension, linnavolikogu tööst
osavõtu tasu (21.04.2010)
1. Heldur Lahne. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole.
7. Swedbank, Pensionifond K3, osak,
10 kr/tk, 53 377 kr. 8. Swedbank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Swedbank,
sõiduauto
liising-kasutusrent.
11.
Töötasu Ida-Eesti Päästekeskusest, ASist Baltic Tank. (26.04.2010)
1. Argo Zapevalov. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole.
5. Korter Kunda linnas. 6. Sõiduauto
Chrysler Neon (2002). 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. Töötasu ABB Kunda
Korrashoiukeskusest. (12.04.2010)
1. Ahto Tull. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Maatulundusmaa Saue vallas
Harjumaal (kaasomand, ühisomand). 6.
Sõiduauto Seat Leon (2007), Vesijett
Yamaha VX (2007), Väiketraktor
Kawasaki KVF (2006). 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto, Sampo pank,
arvelduskonto, Nordea pankki (FIN),
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Töötasu OÜ-st Tallchart, linnavolikogu
tööst osavõtu tasu. (12.04.2010)
1. Jelena Fjodorova. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole.
10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Rakvere
Haigla, Tallinna Huvikeskusest “Kullo”,
Eesti Rahvusringhäälingust, Rakvere
Linnavalitsusest, linnavolikogu tööst
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osavõtu tasu. (16.04.2010)
1. Jelena Vainlo. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Korter Kunda linnas ja korter
Tallinnas. 6. Sõiduauto Toyota (2006).
7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto,
Swedbank, krediidikonto, Swedbank,
kogumispensionikonto,
Swedbank,
hoiused (3). 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Töötasu AS-ist Kunda Nordic Tsement,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu. (
20.04.2010)
1. Erko Vallbaum. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Korter ja elamumaa Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank,
arvelduskonto,
Nordea
pank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Töötasu AS-ist Lajos, linnavolikogu
tööst osavõtu tasu. ( 21.04.2010)
1.
Vladimir
Parovart.
2.
Linnavolikogu
liige.
3.
Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Elamu Kunda
linnas (ühisvara). 6. Sõiduauto Hyundai
Trajet (2003) (ühisvara), Sõiduauto KIA
Sorento (2003) (ühisvara), Ratastraktor
T-25A (1975) (ühisvara). 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Swedbank,
eluasemelaen, 6 358 EUR. 10.
Swedbank, laenukäendus 62 500 EEK,
Swedbank, sõiduauto KIA Sorento EX
AT CRDI liising. 11. Töötasu AS-ist
Kunda Nordic Tsement, linnavolikogu
tööst osavõtu tasu. (30.04.2010)
1. Meelis Reskov. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole.
5. Korter Kunda linnas. 6. Sõiduauto
Hyundai Lantra Wagon (1997). 7. Ei
ole. 8. Swedbank, arvelduskonto, SEB
pank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei
ole. 11. Linnavolikogu tööst osavõtu
tasu. (30.04.2010)
1. Grisse Süda. 2. Linnavolikogu
liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei
ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Swedbank,
pensionifond K3, osakud, 408,96
tk, 14,33 kr/tk, 5 861,64 kr. 8.
Swedbank, arvelduskonto, Swedbank,
krediidikonto. 9. Swedbank 30 000 kr.
10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Sangar,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu.
(30.04.2010)
1. Allar Aron. 2. Kunda linnapea. 3.
Kunda Linnavalitsus. 4. 26 000 krooni.
5. Elamu kõrvalhoonega Kunda linnas
(ühisomand). 6. Sõiduauto Opel Vectra
(1998). 7. Swedbank, pensionifond K3,
osakud, 1977,7 tk, 14,02 kr/tk, 27 721 kr.
8. Swedbank, arvelduskonto, Swedbank
krediidikonto. 9. Swedbank, 520 331 kr.
10. Ei ole. 11. Ei ole. (17.03.2010)
1. Urmas Lepik. 2. Linnavalitsuse
liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei
ole. 5. Korter Lääne-Virumaal Kadrina
vallas (ühisvara abikaasaga). 6. Ei ole.

Lõuna 12.00
Rand, puhkus
Männisalu puhkekeskuses Võsul
(sobib algajatele ja kesktasemel tantsijatele) 15.00-16.00 Evely trenn (hiphop)
16.00-17.00 Regina trenn (merenque)
21.08 laupäev
10.00-10.30 saabumine
Kaasa trenniriided (trenniseelik
11.00 - 12.00 Regina trenn (zumba)
ja/või püksid), mugavad jalanõud
12.00 - 13.00 Evely trenn (salsa)
(balletisussid,
tantsukingad või
13.00 lõuna
botased), veepudel.
Puhkus
17.00 õhtusöök
Laagri maksumuseks on 1000 kr
18.00-19.00 Regina trenn (reggaeton)
Swedbank 1106167956 EVELY
19.00-20.00 Evely trenn (cha-cha)
VAIGUR; SEB 10302013042002
Puhkus, õhtul klubisse
REGINA EVERT.
22.08 pühapäev
Lisainfo:
Evely
5175717,
9.00 hommikusöök
5118808;
e-post:
10.00-11.00 Evely trenn (salsa shines, Regina
evely.vaigur@mail.ee,
bodymovements)
regina.evert@mail.ee
11.00-12.00 Regina trenn (samba)

7. Ei ole. 8. SEB pank, arvelduskonto,
Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole.
10. Ühisliising AS, sõiduauto Renault
Thalia liising. 11. Töötasu Kunda
Linnavalitsusest. (26.04.2010)
1. Riina Sooäär. 2. Linnavalitsuse
liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei
ole. 5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto,
Swedbank krediidikonto. 9. Swedbank
266 000 kr. 10. Ei ole. 11. Töötasu
Kunda Linnavalitsusest. (06.04.2010)
1. Elena Erm. 2. Linnavalitsuse
liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole.
5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole. 7.
Swedbank, pensionifond, K3 osakud,
1745,582 tk. 14.29 kr/tk, 24 952 kr.
8. Swedbank, arvelduskonto (2). 9.
Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda
Linnavalitsusest. (29.04.2010)
1. Ants Kerner. 2. Linnavalitsuse
liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei
ole. 5. Korter ja garaaž Kunda linnas.
6. Sõiduauto Ford Mondeo (1997),
sõiduauto Opel Omega (2002), kaubik
Ford Transit (2004). 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10.
Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Kunda Auto,
pension, linnavalitsuse tööst osavõtu
tasu (20.04.2010)
1. Priidu Vilmer. 2. Linnavalitsuse
liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei
ole. 5. Elamumaa Kunda linnas ja
Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Opel
Astra (2005). 7. OÜ Viiskümmend
viis, osak, 1 tk, 20 000 kr/tk, 20
000 kr. 8. Swedbank, arvelduskonto
(2),
SEB
pank,
arvelduskonto,
Swedbank, krediidikonto, Swedbank,
kogumispensioni konto. 9. Ei ole. 10.
Ei ole. 11. Pension, linnavalitsuse tööst
osavõtu tasu (15.04.2010)
1. Uno Trumm. 2. Linnavalitsuse
liige. 3. Kunda Linnavalitsus 4. Ei ole.
5. Korter Kunda linnas. 6. Ei ole. 7.
Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto
(2). 9. Swedbank, 13 021 EUR. 10.
BIGbank, Ergo Rebane, käendusleping.
11. Töötasu Rakvere Ametikoolist,
Kunda Ühisgümnaasiumist, Rakvere
Vene Gümnaasiumist, lepingu tasu
Sihtasutusest Virumaa Muuseumid,
linnavalitsuse tööst osavõtu tasu.
(30.04.2010)
1.
Veera
Zolotarjova.
2.
Linnavalitsuse
liige.
3.
Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter ja
garaaž Kunda linnas, elamumaa ViruNigula vallas. 6. Sõiduauto Honda
(2006), sõiduauto Opel (2006). 7. Ei
ole. 8. Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei
ole. 10. Sõiduauto Opeli liising. 11. Ei
ole. (27.04.2010)

Alates 01. juunist 2010 asub
Kunda
turismiinfopunkt
Kunda tsemendimuuseumis
(Jaama tn 11)
Muuseumi ja infopunkti telefon : +372
32 22 170; E-post: turinfo[ät]kunda.ee
Kunda linna turismikonsultant
Kristi Onkel.
Võimalik osta meeneid ja postkaarte,
saada turismiinfot ning külastada
muuseumi. Gruppidele võimalik tellida
muuseumikülastus koos ekskursiooniga.
AVATUD:
15. mai−15. september
T-R 9 – 18
L 11-16
P, E suletud
16. september - 14. mai
ER kell 9.00-17.00

MEIE KODU

mai-juuni 2010

15

KALLIS MAIU!
Ole õunapuuõite valgus, alati algus.
Ole kastaniküünalde roosa
ja kokku nii luule kui proosa.
Ole sireli kohev sülem, nii üllas, siiras, ülev!
Pääsusilmade lillakas silm ja
Eestimaa tujukas ilm.
Ole hurmav kui piibeleht,
ole ainulaadne, ole eht!
Sind õnnitlevad mini-mini juubelil Lobisejad,
Põrandaalused, Rannapiigad koos Karini ja
Taimaga

XIV MERE- JA
PEREPÄEV

1. juunist - 31. augustini sõidab buss nr
15 igal reedel, laupäeval ja pühapäeval
väljumistega Rakverest kell 12.00
(Pargi peatusest kell 12.40) ning kell
15.00 (Pargi peatusest kell 15.40) Kunda
ranna peatuseni.

Kunda jaanipäev
Kunda rannas, peoplatsil

Kunda rand, 10. juuli 2010

AVAMINE kell 11.30 PEALAVAL
Neptuni, linnapea, sadama kapteni ja
sõpruslaeva komandöri tervitused
12.00-18.00 Näitus sadamahoones “Kuidas
meite rahvas üle lahe sõpradel külas käis”
12.00-15.00 Mootorsõidukite esitlused
12.00-19.00Atraktsioonid lastele
12.00-16.00 Rannavõrkpall
Sööki-jooki, suhkruvatti ja jäätist
Näomaalingud
10.00-21.00 Laadamüük
12.00- 21.00 Tegevused Saku õlletelgis
12.00-14.00 Avatud Sadam - uudistamiseks
laevad ja sadamatehnika
12.30 Kontsert Virumaa laululastelt
13.00-14.30 lastega trallib teletäht Tibu
Tantsutrupp Amici
13.00-15.00 Kivimosaiigi ja liivalosside
ehitamise konkurss peredele
19.00- 21.00 Noortebändid
Kõik tantsivad Kaerajaani
12.00-19.00 Veesõidukid
12.00-15.00 Lasteprogramm
15.00 – 16.30 Räimeküpsetamiskonkurss
staarkoka juhendamisel
17.00 Salsatund ja Mellow Yellow
16.30 Jalgpallilahing rannaliival
Nööpidega Korstnapühkijad
Idamaisete tantsude tund
Ansamblid Fantaasia ja Nägemus
21.00 Rannaveere romantika tulekumas
22.00 Tantsuõhtu ansambel Justamendiga
infoliin +372 32 21556
või klubi@kunda.ee
Päevapilet 50.-, perepilet 125.-, allameetristele
tasuta!
Buss sõidab linnast randa ja tagasi
Laadamüüjate
registreerimine
kontaktidel kuni 07.07.2010!!!

23. juunil 2010 kell 20.00
•
võidutule toomine
•
köievedu
naiskondadele
ja
meeskondadele
•
sangpommi rebimine ja huvitavad
jõukatsumised kõigile
•
kotijooks ja hobuseraua heitmine
lastele
•
batuut väikestele
•
maitsev söök ja jook
•
tantsusimman hommikutundideni
andambliga Paddaway
•
laululusti ja tantsurõõmu
•
armsad jaaniussid ja kaunid
sõnajalaõied
•
romantiline päikeseloojang
Pääse 35.- ja kes koolis veel ei käi, saab
pidusse tasuta!
Buss sõidab randa ja tagasi (10.-)
Info tel 32 21556 või klubi@kunda.ee
Toetab Saku Õlletehas

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

Surnuaiapüha toimub Kunda
kalmistul 4. juulil 2010
algusega kell 14.00
Kunda linna ajaleht
MEIE KODU

Süütame küünlad …
… ja asetame lilleõisi Kunda kalmistul 14. augustil kell 12.00
Kunda linna kauaaegse arsti Vassili Panovi kalmule.
Dr Panov alustas tööd Kunda linnas 1939. aastal ja tegi seda
kuni vanaduspensionile jäämiseni.
Mälestame ja meenutame koos tõelist perearsti tema 100.
sünniaastal
Korraldajate nimel
Karin Mets

samadel

Avaldame kaastunnet Aivar
Koksile kalli õe

Südamlik kaastunne Riina
Oskole

Mälestame

AIRE KOKSi

EMA

GALINA SUETINAT

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet
omastele.

Kunda Ühisgümnaasium
Pärja ja Mare

KÜ Mäe 7 elanikud

Väljaandja: Kunda linnava-litsus.
Toimetuse kolleegium: Sulev Kool,
Heldur Lahne, Anne Paavel, Riina
Sooäär, Arvo Vainlo. Toimetaja:
Ebe Pilt (telefon: +32 55 998, epost: 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.

KÜ Kunda Pargi 2
mälestab kauaaegset
majaelanikku

Südamlik kaastunne

ELMA KURILENKOT

ootamatu surma puhul.

Avaldame kaastunnet
omastele

31. lennu A klass ja klassijuhataja

TÕNIS KANEPI

