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Muusikale ja kevadele pühendatud erinumber

Aprillikuus rakendus Kunda linna uus koduleht, mille tehnilise poole (disainimudeli ning arendusprogrammi sisuhalduseks) valmistasid
HansaNet OÜ veebimeistrid. Vt http://www.kunda.ee. Lisaks on valminud 20-minutiline film Kundast, milles võib näha meie linna kauneid
vaateid ning eluolu. DVD on eesti ja inglise keeles ning see sobib ka kingituseks sõpradele või külalistele. Filmi tootis Wildmedia OÜ. Täpsem
info Kunda linnavalitsusest või turismi-infopunktist (Kasemäe tn 10, telefon: 32 22 170). Uuele kodulehele on seatud filmitreiler. MK
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KEVAD 2009. Kunda ja Viru-Nigula laste laulukonkurss
Laulukonkursil osalejad
10-12aastased laululapsed ja nende esitatud laulud

Rebeka Rambi “Unemetsades”

26. aprillil toimus Kunda linna klubis
Laulukonkurss annab osalejatele kindViru-Nigula valla ja Kunda linna laste lasti juurde esinemisjulgust, head hääleühine laulukonkurss “Kevad 2009”. kooli ja arendab koosmusitseerimisoskust.
Konkursi ettevalmistamine algas juba Kundas ja Viru-Nigulas on väga tublid
veebruarikuus, mil toimusid eelvoorud. lauluõpetajad, kes igapäevatöö kõrvalt on
Lauluhuvilisi lapsi oli kahest omavalitsu- leidnud aega ja tahtmist tegeleda noorte
sest kokku 72, lõppkontserdile laulis end solistidega.
34 solisti.
Viru-Nigula valla laste jaoks oli nõnda
Pühapäevasel kontserdil esitati laule suurejoonelisel konkursil kaasalöömine
saateansambliga, kus musitseerisid Marek esmakordne, Kunda lastest olid paljud
Inno klahvpillidel, Lembit Kirsipu kitarril, juba sellises tööprotsessis enne osalenud.
Peep Pihlak saksofonil ja Madis Metsamart Just tööprotsess, sest konkursile eelnes viis
löökpillidel. Võisteldi kuues vanusegrupis lauluproovi koos lavalise liikumise ja esija lauljaid oli hindamas viieliikmeline nemiskultuuri õpetusega. Lisaks tuli lastel
žürii. Igas vanuserühmas kuulutati välja oma hääl CD tarbeks ka helisalvestada
üks võitja ja žüriil oli võimalus välja anda (mis polnud sugugi lihtne ülesanne).
eriauhindu. Oma lemmiku valis ka publik.
Kontserdil tundsid nii laululapsed kui
Mälestuseks kaunist laulukevadest ka publik siirast rõõmu kevadest ja kaunist
oli valminud CD-plaat, mis kingiti igale muusikast. Tulemusi vt lk 7.
osalejale. Lisaks oli klubis eksponeeritud
Maiu Küngas
näitus laululaste ja nende õpetajate joonisKunda linna klubi juhataja
tustest.
Laulukonkursi lõppkontserdi päevajuht oli Veikko Täär.

Laululaste õpetajad: Maret Salk, Eve
Randver, Kaie Aja, Katri Vahesalu, Sirje
Koop, Valentina Lahne, Maie Aleksejeva,
Maarika Koks, Meelis Ots.
Toetajad: Kunda linn, Viru-Nigula vald,
Kultuurkapitali Lääne-Viru ekspertgrupp,
Flexa AS, AS Kunda Nordic Tsement,
ABB Kunda Korrashoiukeskus, Heret
Järvepere-Luik.

Žürii: Kärt Tomingas – laulja ja näitleja;
Marian Moldau – Sõmeru valla laululaps,
erinevate laulukonkursside võitja; Lea
Küngas – Jõhvi laulukevade korraldaja;
Raivo Pihlak – Purtsest, muusik ja ans
Pihlapojad solist; Indrek Jurtšenko – Tapa
valla kultuurispetsialist.

Head abilised: Tauno Küngas, Madis
Vasser, Sirje Liiskmaa, Kaido Odar,
Heili Tiivas, Marjorete Orumaa, Marielle
Korostik, Taavi Rokka, Peeter Alasepp,
Mati Metsjõe, Meelis Meilbaum, Katrin
Viilver, Kunda muusikakool, Kunda
lasteaed Kelluke, Klubi töömesilased.
Kunda linna klubis oli laste laulukonkursi päevaks kujundatud pidulik, maast laeni muusikat täis õhkkond. Lava oli suuremaks ehitatud,
et bänd koos lauljate ja muu vajalikuga ära mahuks. Kevad oli pugenud nartsisside ja õrnroheliste hiirekõrvade näol puuokstel ka lavale.
Lustakas konn – ürituse maskott – pidas lastele lava serval pöialt. Igale esinemisele eelnes tore tutvustus. Suurel ekraanil näidati laululaste fotosid ning publik sai teada, millised on väikeste ja noorte artistide lemmiktegevused, kes on nende sõbrad ja lemmikloomad,
kelleks nad saada tahavad ning mida nad oluliseks peavad. Rahvast oli saal täis ning publik elas lauljatele elavalt kaasa. Laulukonkursi
korraldajad said hakkama väikeste vahenditega loodud väga suure asjaga – maailm lauldi hetkeks palju-palju paremaks ja rõõmsamaks.
Tulemusi vt lk 7. MK

Laenasid kandle, Vanemuine, aita nüüd pilli hääles hoida...

Reet Truss “Väikene sõber”

Kaisa Sarap “Arabella loits”

Kes seda nüüd täpselt teab, millal
kõik alguse sai, kuid kindlasti rohkem kui
nelikümmend viis aastat tagasi. Virumaal
on pilli mängitud ja lauldud alati ning
Kunda kant ei ole selles suhtes mingi
erand. Sajandi taha pilku heites saame
tõestuse usinast seltsielust, kus laulu- ja
pasunakooridel oli täita oma soliidne roll.
Küllap just selliste juurtega on seotud ka
kohaliku muusikalise huvihariduse tee,
mida viie aasta pärast juba pool sajandit
käidud.
Muusikalise
tegevusega
seotud
seltsielud ulatuvad samasse aega, mil
eestlased olid kujunenud kultuurrahvaks.
Emakeelne
kirjakeel
oli
saanud
rahvuskultuuri kandjaks ja maarahvas selle
usinaks tarbijaks. Esimene ärkamisaeg tõi
ka koorilaulu ja puhkpillimuusika pea
igasse külasse. Ei hakka siin eraldi välja
tooma kõiki neid tublisid heliloojaid,
kes rahvale muusikalist repertuaari
ette valmistasid, kuid märkida tuleb,
et laulukoori ja eriti puhkpilliorkestri
liikmetele oli siis juba hädavajalik
muusikalise
kirjakeele
ehk
noodi
tundmine. Poleks ju suurte kollektiivide
kokkukõlamine teisiti üldse mõeldav.
Aeg on läinud edasi ja nüüdseks
juba ligi pool sajandit saab Kundas
muusikat õppida. Loomulikult ka
muusikalist kirjaoskust ja paljut muudki
peale muusikainstrumendi. Paraku on
hoogu võtnud kahetsusväärne tendents,
et huvi muusikalise kirjaoskuse ehk

muusikateooria vastu on jahenenud
ning paljud noored õppurid valivad
vabaõppe korras vaid pilliõppe, loobudes
teoreetilistest ainetest. Pilli saab pelgalt
kuulmise järgi mängida küll, kuid
päris
meistritasemel
musitseerimine
ja edaspidine kaasalöömine suurtes
kollektiivides on sellisel juhul välistatud.
Ettenägelik tulevikule mõtleja ei heidaks
väärt teadmisi ja oskusi kõrvale, vaid
mõistab, et vaeva tasub näha juba kasvõi
lihtsalt laiema silmaringi nimel …
Aja jooksul on muutunud mõndagi.
Paranenud on inimese elujärg, mida
täiendavad järjest juurde tekkivad
väärtused ja vahendid. Ka muusikaga
harrastajate töölauale on tulnud uusi ja
põnevaid võimalusi, kuid kahjuks ei ole
sellega kaasnenud elavamat kaasalöömist
muusikalises kultuuris. Kui varem oli
Kundas oma puhkpilliorkester, siis täna on
muusikakooli puhkpilliklassi kõrval veel
vaid teiste maakondade muusikuid kaasav
nädalane saksofonistide suvekool.
Noori pillimehi Kundas justkui on,
kuid kuidas viia neid selleni, et nad
päris omaalgatuslikult tuleksid kokku ja
hakkaksid õppetööväliselt harjutama enda
poolt valitud repertuaari. Olgu tegemist
siis saksofonikvarteti või klarnetitrioga,
vahet pole. Juhendajaks võiksid nad
paluda oma eriala õpetajat, kuid mis
põhiline – asi peab olema omaalgatuslik,
repertuaar õppetööväline ja õhkkond
mitteakadeemiline. Sellist kiiksu kogenud

noor jääb suure tõenäosusega elu lõpuni
oma pilli juurde, olles mõistnud, kui tähtis
on sealjuures ka muusikaline kirjaoskus.
Loomulikult ei käi see üksnes
puhkpillimängijate kohta. Kõikvõimalikud
kooslused on teretulnud. Tähtis on ikkagi
algatus – see sisemine liikumapanev
jõud. Muusikakoolist saadud alge vajab
vaid teisse taustsüsteemi tõstmist, et noor
interpreet tunneks soovi ise miskit korda
saata. Kindlasti saab just kodu anda selleks
esimese julgustava tõuke, tekitamaks
noores
soovi
koos
eakaaslastega
bändi teha. Kõik ülejäänud on puhtalt
asjaajamise taga ning küllap innustab
noorte usinus ka mõnd juhendajat kaasa
lööma. Peamine eesmärk on, et paigas,
kus enam kui sada aastat pilli mängitud,
jätkuks selle traditsiooni järjepidevus.
Praegu ongi õige aeg anda uut hoogu, et
mitte lasta sel vaibuda.
Kevad on ootuste aeg. Kuigi
igapäevane elurütm ei lase meid nendele
alati tähelepanu pöörata, peaksime
vähemalt nii palju jõudma, et mitte lasta
ootustel haihtuda. Aasta pärast on jälle
kevad oma ootustega, kuid käesolev
siiski selle sajandi esimese kümnendi
viimane. Sestap on meil justkui palju
rohkem põhjust heade traditsioonide ja
vajalike oskuste populariseerimise nimel
pingutada, et tuleva aasta kevade tarvis
sootuks uuematele mõtetele ruumi teha …
Väino Randver

KUNDA LASTE MUUSIKAKOOL - 45

Kristjan Laar “Muusika”

Riina Tiimus “Lapsepõlvemaa”(vt edasi lk 4)

Kunda linna muusikakooli sünniaasta
on 1963. Muusikakooli asutamise idee
tekkis muusikaõpetajal Mae Tammisel.
1956. aasta 1. septembrist alustas ta
oma muusikaõpetaja tööd Kundas. Ta hakkas kohe tegelema naiskooriga ning samas
tekkis tal mõte asutada ka laste muusikakool. Mõtte teostamine ei olnud lihtne.
Algul oli vastuseisu nii Kultuuriministeeriumis kui ka Rakveres kultuuriosakonnas. Rakveres tegutses laste muusikakool
ja Kundasse samasuguse kooli rajamine
ei meeldinud nii mõnelegi. Oli tekkimas
konkurent, sest ka Kunda õpilased käisid
Rakveres muusikakoolis. Samas oli Kundas küllaltki palju lastevanemaid, kes
soovisid oma lastele anda muusikalist
haridust.
Visa ja järjekindla töö tulemusena suutis õpetaja Mae Tammis luua muusikaklassid Kunda keskkooli juurde. Võitlus
laste muusikakooli loomise eest kestis aga
ikka edasi. Olin ka ise väga huvitatud oma
lastele muusikalise hariduse andmisest ja
nii asusingi õpetaja Mae Tammisele appi
tema võitluses. Asutuse juhatajana võtsin
osa linnanõukogu istungjärkudest, kus
hakkasin rääkima vajadusest luua Kundasse laste muusikakool. Algul suhtuti sellesse skeptiliselt, kas leidub üldse Kundas
niipalju õpihimulisi lapsi, et kooli avamine
end ära tasub jne. Järjekindla selgitustöö

tulemusena lisandus meile mõttekaaslasi,
kuni ka Kunda linna rahvasaadikud hakkasid seda mõtet toetama. Jõudsime nii
kaugele, et võitlesimegi välja loa laste
muusikakooli avamiseks Kundas. 1963.
aasta sügisel oli rõõmus päev nii lastele,
nende vanematele kui ka muusikakooli
õpetajatele, kui Kunda laste muusikakool
avas oma uksed.
Kooli direktori ametikohta pakuti
õpetaja Mae Tammisele. Kui ta sellest
keeldus, määrati kooli direktoriks Mari
Valk-Kornelt. Siis aga tekkis uus häda.
Linnal ei olnud elamispinda kooli direktorile. Kõikidest koosolekutest Kunda linna
täitevkomitees, kui oli päevakorras laste
muusikakooli küsimus, kutsuti ka mind
osa võtma. Kuna kool pidi uksed avama,
ei saanud asi jääda elamispinna taha.
Olukorra lahendasime selliselt, et võtsin
direktori oma korterisse seniks, kui talle
ükskord elamispind leiti.
Koolile oli eraldatud Mere tänavas
asuv endine Kunda haigla hoone, mis oli
tühjaks jäänud peale Kunda linna haigla
uue hoone avamist. Nimetatud hoone
aga vajas veel remonti ja kohandamist
muusikakooli ruumideks. Ajutise lahendusena leiti väljapääs endise nakkushaigla
ruumide näol Rakvere maanteel. Kõikides
majandusküsimustes ulatas oma käe grupp
aktiivseid lastevanemaid. Kõige suurem

koormus langes Viktor Langile, kes suure
entusiasmiga juhtis muusikakooli ehituseremondi töid. Suur tänu ka tolleaegsele
tsemenditehase juhtkonnale, kes võimaldas teha remonti tehase kulul. Aktiivselt
aitasid muusikakooli probleeme lahendada
ka lastevanemad Esta ja Herman Kõverik
ja Helene Panova.
Nüüd, kui laste muusikakooli avamisest on möödunud nelikümmend viis
aastat, võib rõõmu tunda, et koolil on palju
vilistlasi, kes ongi endale valinud muusiku
elukutse. Neid jätkub meie maal põhjast
lõunasse ja idast läände. Head meelt teeb
seegi, et kunagistest Kunda laste muusikakooli õpilastest on saanud nüüdseks sama
kooli õpetajad. Peale eelpool mainitute
mängivad paljud vilistlased tööst vabal ajal
hobi korras orkestrites. Muusika kaunistab
meie elu ja annab sellele värvi. Muusikat
vajame me nii rõõmsatel kui kurbadel
juhtudel. Kunagistele püüdlustele tagasi
vaadates võime rahuldustundega mõelda,
et järjekindel tegutsemine on viinud sihile,
mille vilju võime nüüd maitsta.
Soovin elamusterohket juubelipäeva
ja toredaid kohtumisi Kunda laste muusikakooli endiste ja praeguste õpetajate,
vilistlaste ja praeguste õpilaste ning lastevanematega!
Salme Karu
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Muusikast, fantaasiast ning sisuga inimestest,
armastuse ja laulupeoni välja

Fantaasia ja Kristjan Vool (paremalt teine), kes räppis koos bändiga
lugu “Tiivad”, mille sõnad on Kristjani loodud

Fantaasia (Kundast)
17. aprillil 2009 toimus Kunda linna klubis noortebändide pidu. Esinesid ansamblid Fantaasia (Kundast), Surakas (Tallinnast),
K-9 squad (Väike-Maarjast) ning Nägemus (Rakverest). Kõik nad andsid endast laval parima ning kontsert kujunes lahedaks
ning muusikalist elamust pakkuvaks minifestivalilaadseks ürituseks. Noorte muusikute võimekus ning esinemisrõõm (vaatamata
publiku toe puudumisele) olid muljetavaldavad. Tuleviku tarbeks jäi kõlama mõte, et kui seda festivaliformaati minist natukene
suuremaks arendada, et seeläbi ka rohkem muusikateadlikku noort rahvast (tegijate eneste näol) Kundasse kokku kutsuda, siis
laheneks või vähemalt väheneks ka nn publikuprobleem. Muusikateadliku publiku hea eeskuju on nakkav. Pärast ansambleid
mängis diskoks DJ Andrus Kuzmin Rakverest. Lavaproovide vahepeal rääkisid noored muusikud MK toimetajaga juttu.

FANTAASIA
Fantaasia moodustavad neli noort:
Heiko Källo (laul ja kitarr), Harry
Koop (laul ja soolokitarr, klaver),
Rainis Türkel (löökpillid), Mattias
Einstein (basskitarr).
Sööme kommi ja räägime muusikast
ja muusikategemisest.
Milline on Teie kõige suurem
muusikaga või muusikategemisega
seotud unistus?
“Unistusi on palju,” ütlevad poisid.
Esimesena torgatab neile siiski pähe
plaadilepinguunistus … “Ja laval
tahaks palju olla,” mõtisklevad noored
vestluskaaslased. Kui neid aga vabalt
edasi fantaseerima meelitada, siis lähevad
silmad särama ja tekivad kujutluspildid
esinemisest mõnel suurel rokkfestivalil
(näiteks Woodstockil) koos oma tehnika
ja “hullu” meeskonnaga. “See oleks
väga kõva,” arvavad fantaasia-poisid
rõõmsalt. Samas defineerivad nad selle
unenäoliseks mõtteks ning arvavad, et
kui reaalsuse või Eesti piiresse jääda,
siis oma plaadi väljaandmisest võiks
juba palju realistlikumalt unistada. Üks
poistest sõnab: “Peamine vist on see,
et teha palju tööd ja saada võimalikult
heaks bändiks.” Edasi on nende sõnul
juba paljuski ka õnneasi.
Kui palju on palju tööd ning kui
palju Te olete nõus oma aega ja
energiat sellesse panustama?
Heiko ütleb: “Olen enese jaoks
selgeks mõelnud, et minu elu on
muusika, käin muusikarada. Keskendun
sellele, panustan sellesse ning püüan
maksimaalselt kaugele või sügavale
selles minna. Bänd on peamine.” See
panuse küsimus on keeruline. Olulisem
on ilmselt koosolemise ja -tegutsemise
ning loomise rõõm.
Mis on see, mis Teid bändiks
seob?
Poisid arvavad, et koos- ja
meeskonnatöö. Lisaks sõprusele, mis on
oluline, sest sõpradega suhelda on hea
ka väljaspool bändi tegemisi.
Milline võiks olla ideaalne
noortebänd?
“Ideaalne bänd on sisukas − koosneb
sisuga inimestest, kel on annet ja tahet
muusikat teha,” sõnastavad noored
muusikud hoolega vastuse.

Kui olulised on Teie jaoks
muusikalised eeskujud?
Poisid arutlevad, et eeskujud võivad
olla, aga neid ei tohiks kunagi otseselt
jäljendada (kuigi mõne iidoli järgi
ikka vahest oma häält püütakse seada).
Harry arvab: “Kui palutakse nimetada
lemmiklaulja, siis kunagi ei ole
korrektne nimetada konkreetset inimest.
Parem ongi mõelda eeskujudele. Oma
asja tehes tuleb aga iseeneseks jääda.”
Kas muusikat kuulates on Teil
kogu aeg ärkvel meel, mis analüüsib,
kuidas seda ise mängida saaks või
suudate muusikat nautida ka nn
puhtalt?
“Analüüsime ikka kogu aeg, et
mida ja kuidas professionaalid teevad.
Seda meelt välja lülitada pole kerge.
Tegelikult sellest ei saagi lahti.
Analüüsime ja mõtestame lood enese
jaoks läbi, kuid mitte järgitegemiseks,
vaid et lõpuks oma asi leida, omamoodi
teha,” arutavad noored muusikud.
Kui oluline on hitiloome?
“See on päris oluline,” vastab Mattias
ning jätkab: “On olemas nn ühe hiti
bände ja neid, kes loovad pidevalt hitte.
Mõned teevad ühe hea loo ja elavad siis
sellest terve elu. Mõlemad on huvitavad
variandid.” Samas leitakse koos, et hitte
on ilmselt väga raske luua. Heiko lisab
omalt poolt: “Oleks väga kõva, kui
saaks mõne hitiga maha. Tegelikult
aga ei saa selliseid lugusid igaüks luua,
sest hitilooja on ikka kaasasündinud
andega tõsine kunstnik. Sinnapoole
annab pürgida.” Harry jätkab: “Lisaks
võtab see ikka aega ka. Üleöö või enne
magamaminekut tehtud väike unelaul ei
saa järgmisel päeval hitiks. Nii see ikka
ka pole.”
Hitiloomega on seotud küsimus,
kui oluline on publikule meeldida.
Kui palju Te olete nõus näiteks oma
sisemist kriitikameelt painutama, et
publikule meele järele olla?
Koos leitakse, et oluline on iseendaks
jääda. “Kui me rahvale meeldime, siis
meeldime, ja siis on väga hästi, kui
ei meeldi, siis tegelikult ei ole midagi
teha,” mõtisklevad poisid ja lisavad veel:
“Enesesse tuleb uskuda ja sellesse, mida
sa teed. Teiste arvamus võib kergesti

ära eksitada.” Küsimusele, kuidas
nemad – noored mehed – suudavad
teiste arvamuse “maha keerata”, kõlab
vastuseks: “See on keeruline küll, kuid
võimalik, kui omas maailmas elad.”
Edasi mõtiskleme teemal, mida
võiks pealkirjastada ladinakeelse
mõttega “Errare humanum est”.
“Eksimusi juhtub ja see on väga
inimlik,” arvavad poisid. Lepime
kokku, et kõigepealt oleme inimesed
ja siis alles püüdleme (olgu muusikas
või mujal) professionaalsuse poole. “Ja
proffidel juhtub ka äpardusi … ning
eksimusteta oleks ju jube igav ka,”
arutlevad seepeale noored mehed edasi.
Mis
teeb
kontserdist
hea
kontserdi?
“Hea kontserdi eelduseks on hea
publik,” on üksmeelne vastus. “Kui
publik õnnestub kaasa haarata, siis on
eriti hea,” arvavad noored muusikud.
Publikut tuleb nende sõnul tajuda ning
vajadusel rahva köitmiseks ka nn nippe
kasutada. “See on kohe näha, kas läheb
peale või ei lähe. Kui on tunda, et publik
on astme serval ning kahtleb, kas tulla
meiega kaasa või mitte – üks samm on
puudu, siis paneme aga hoogu juurde, et
publik selle sammu astuks. Kui rahvas
on loid, siis pole mõtet väga peale käia,
sest nii võime lõpuks ise häbisse jääda.
Las publik istub või seisab käed puusas,
meie anname endast ikka maksimumi,”
on bändipoisid kindlad.
Mida Te tänaselt (st 17. aprillil
toimunud) kontserdilt ootate?
Maksimumiks peavad poisid seda,
et üldse publikut oleks. Absoluutseks
maksimumiks nimetavad nad olukorda,
kui nad suudaksid oma kodupubliku
lava ette saada. Kasvõi paar inimest.
“Kui aga kõik tuleks, siis oleks juba
kihvt,” unistavad noored muusikud.
Lisaks loodavad nad, et suudavad omalt
poolt hea kontserdi teha.
Kas
teoreetilised
teadmised
muusikast
ja
muusikaloomest
(solfedžo) on noortebändi tegevuses
olulised?
“Alguses ehk saab ilma teadmisteta
ka, aga hiljem, kui lood lähevad
raskemaks, siis ehk oleks ikka rohkem
teadmisi vaja,” sõnastab (edasi lk 4)

Laval on Surakas - Tallinna tehnikaülikooli noortebänd

Esinemas on Nägemus Rakverest

K9 squad räppimas ja hip-hopitamas

Fantaasia ja Alari Luht (paremalt teine)

4
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Stina Lullu “Lillede keeles”

Greeteliis Viilver “Hõljume taas”
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(algus lk 3) bändi arvamuse Mattias.
Üldiselt arvavad nad, et teooria on
muusikaliseks arenguks siiski vajalik.
Koos leitakse, et oluline on muusikat
sügavuti uurida ja kuulata, lisaks näha
teisi tegijaid ning live-esitusi ja lugeda
võimalikult palju.
Kuidas Te endale pillid valinud
olete (või valis pill hoopis Teid)?
Heiko arvab kohe “Kitarr valis
ikka minu välja.” Rainis tunnistab, et
tema mängis muusikakoolis esialgu
saksofoni, enne kui jõudis löökpillideni
– see on teekond oma pillini. “Trumm
oli atraktiivne, meelitas mind ära,” ütleb
noormees. Mattias räägib: “Alguses
mängisin kitarri, kuid bändis oli vaja
bassimeest.” Nii et pill valis taas enesele
mängija. Heiko jutustab: “Mäletan,
kuidas mind juba väiksena – umbes
7-8aastasena – hirmsasti kiskus kitarri
poole. Mul oli isa vana akustiline kitarr,
millega “raiusin” üht Tanel Padari
lugu. Ise mängida veel ei osanud, aga
jumalast põnev oli. Siis läksingi kohe
ka õppima.” Lisaks võib pillivalik olla
ka geneetiline. Kui terve suguvõsa on
musikaalne (nii nagu Harryl on), siis
on erinevatel instrumentidel mängimine
veres.
Kas on võimalik, et eksisteerib
sarnaselt
inimestevahelisele
külgetõmbele
ka
inimese
ja
konkreetse pilli vaheline keemia?
Noormehed leiavad, et pilli ja tema
mängija vahel on kindlasti külgetõmme
ning lisaks on pillimees oma pillist
sõltuvuses. “Ma küll ei tea, kui kaua ma
suudaksin ilma kitarrita vastu pidada.

Kui kitarri olemas poleks, siis ma vist
teeksin selle ise valmis,” mõtiskleb
Heiko. Küsimuse peale, kas pilli ja
pillimehe vahelist suhet võib pidada
armastuseks, arvavad noormehed,
et kindlasti võib. “Pilli ja pillimehe
vaheline armastus on täiesti reaalne,”
mõtisklevad nad tõsiselt ning jätkavad:
“Pill hakkab elama, kui ta kätte võtad.
See on nagu isiksus, kellega hakkad
suhet looma.” Heli tekitamine on noorte
muusikute sõnul väga isiklik – pilli
ja pillimehe omavaheline asi. See on
koostöö küsimus, kui hästi muusik
oskab heli välja tuua või milline heli
selles koostöös lõpuks sünnib.
Milline on hea pill, kas pilli bränd
on oluline?
“Algaja jaoks pole bränd tähtis.
Alguses on oluline lihtsalt kitarr kui
selline näiteks. Arusaam, et ostan endale
kuulsa kaubamärgi pilli, siis kohe
mängingi hästi, on täiesti vale arusaam.
Pill areneb pillimehe tasemega koos.
Alustad lihtsamast ning kasvad koos
oma pilliga,” arutlevad noormehed.
Heiko lisab omalt poolt: “Kitarridest
võiks olla tippmargiks esireas Gibson.
See on midagi erilist. Juba selle pilli
puudutamine on tõeline unistus. Ei
tea, kas mängida julgekski.” Pillipoodi
satuvad poisid kui paradiisi, kus oleks
eriti põnev, kui kõik pillid lubataks
läbi mängida. “Pillipoejuhatajale aga
see ilmselt ei meeldiks,” arvavad poisid
lõbusalt naerdes.
Mis Teid looma paneb, kas pigem
rõõm või kurbus?
“Mõlemad võivad panna,” vastavad

poisid. Kolme omatehtud lugu peavad
noormehed aga lihtsalt noortepärasteks
lugudeks. Heiko räägib: “Tihti tekib
öösel magades mõtteisse heli. Tõusen
kl 3 öösel, võtan kidra kätte ja hakkan
mängima. Nii aga ei pruugi midagi välja
tulla, et võtan pilli kätte ja otsustan, et
nüüd hakkan lugu tegema. Kui vajalik
inspiratsioonihulk saab kokku, siis tuleb
lugu ise. Punnima pole mõtet hakata.
Inspiratsiooni aga tuleb igalt poolt
otsida.” Natukene mõrult mõtisklevad
poisid aga selle üle, et varsti on vist
kõik lood maailmas ära kirjutatud, nii
et midagi päris uut on väga keeruline
valmis teha.
Kuidas Te suhtute traditsioonilisse
rahvamuusikasse? Kas see kõnetab
Teid?
“Hästi suhtume,” on poiste vastus,
millele lisandub mõte, et hea ja
omapärane muusika kõnetab neid alati,
kuigi vahest tuleb pisut ka pingutada või
otsida, mida taheti öelda.
Mida
arvate
rahvuslikust
suurüritusest laulupeost?
Vastus on üksmeelne: “See on väga
hea asi. Laulupidu on Eesti oma asi.
Sellist kogemust mujalt ei saa. Kui
saame, siis läheme ise ka laulma.”
Millist fantaasiat Teie bändi nimi
tähistab?
Vastuseks kõlab: “Fantaasia tähistab
kõike, mida inimesed suudavad ette
kujutada. Jätame publikule ruumi
fantaseerimiseks, et igaühel oleks oma
fantaasia. Nimeidee on pärit loost “Your
fantasy”.” MK

Praeguse koosseisuga praegust repertuaari on Fantaasia harjutanud 2007. aasta sügisest. Proove teevad nad kaks korda
nädalas, kontserdieelsel ajal rohkem. Bändi “nõunik” ja julgustaja on Väino Randver, kes usub ja loodab, et need poisid end
muusikas tõestavad. Tema sõnul on Kundas olnud päris palju häid bände, kuid nii noorelt (15-16aastaselt) näitab sellist head
taset Fantaasia siin küll esmakordselt. Väino meenutab: “Poisid hakkasid ansamblit tegema, sest Kundas polnud mitte muhvigi
teha,” ning lisab muhedalt “Kui sellest on koorunud välja midagi nii head, siis on ju väga hästi, et siin midagi teha polnud.”
Väino jaoks on oluline bändi nn isetekkelisus, välisest survest vaba tegutsemistahe. Poiste ja Väino koostöös on algusest peale
lisaks muusikategemisele olnud oluline olemise filosoofiline taust – oskus olla ja elada.
Heiko Källo ja Harry Koop osalesid ka Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühisel laulukonkursil Kevad 2009. Heiko tuli
laugluga “Not alone” 13-15aastaste lauljate hulgas võitjaks. 16-19aastaste vanuseklassis sai Harry eripreemia laulu “Man in
the mirrow” veenva esituse eest. Lisaks valiti Harry ka publiku lemmikuks. MK

SURAKAS
Jan-Erik Luik “Võõramaa mees”

Mariann Onkel “Kodus on alati hea”
Bändipoisid tutvustavad iseend ning oma ansamblit nii: “Surakas on Tallinna tehnikaülikooli elektroonika eriala
helilisel kujul. Ühtlasi on ta ka viieliikmeline tsensuurivaba muusikaline kooslus, mis jutustab oma teostes keskmise eestlase
argimuredest ja -rõõmudest. Instrumentaalne ülesehitus koosneb kahest kitarrist (Siim Raidma ja Raido Mägi), basskitarrist
(Raido Liiksmann) ja trummidest (Indrek Keskküla) ning “i”-le paneb täpi esmakursuslase (Martin Karu) kõrvusilitav
koorihääl.” Kõik Suraka lood on eestikeelsed isetehtud lood. Inspiratsiooni koguvad nad elust enesest – hommikul trollis
ülikooli sõites või juba koolis olles. “Surakas laulab Tipi kõrgemast masendusest,” naeravad noormehed. Loo tekst või sisuline
pool sünnib üldjuhul enne muusikalist vormingut.
Bändi teevad nad selleks, et koos midagi toredat teha, oluline on loominguline väljund. “Teeme seda, mis meile endale
meeldib,” räägivad noormehed. Eesmärkidest või unistustest tõstavad Suraka-poisid esile kõigepealt selle, et on vaja korralik
kava kokku panna. Seejärel aga tahaksid nad aga kogu aeg esineda. “Kui Lelle Alternatiivile pääseksime, siis oleks juba
päris vägev. Pärast jõuab teisi eesmärke seada,” arvavad poisid. Naeruga pooleks ütlevad nad: “Bänditegemise juures on
kõige olulisem, et kõik proovis käiksid.” Muusikat kuulavad nad elektroonikukõrvadega. “Me ei saa elektrivõimendusega
helisid lihtsalt rahulikult kuulata, sest mõtleme kohe sellele, mis seadmetest need läbi on käinud.” Teoreetilistest teadmistest
olulisemaks peavad nad seda, et muusik oleks kuulanud palju-palju muusikat. Kundas lavale minnes loodavad nad naeruselt, et
keegi ei unustaks ära, mida nad laval tegema pidid. Samas lubavad nad kaaslasi järele oodata, kuni kõigile meenub, mis asja nad
seal laval ajavad. Surakas on koos mänginud alates 2008. aasta märtsikuust ning mehed arvavad, et proovi on piisavalt tehtud,
selleks et teineteist laval tunnetada ja vajadusel toetada. Kundas on nende neljas lavaesinemine. Suraka olekust on näha, et noored
muusikud naudivad iga laval oldud hetke (vaatamata ka publiku loidusele). Vt ka http://www.last.fm/music/surakas?setlang=en.

Rainis Jahtmaa “Kuidas sõita” (vt edasi lk 5)

SURAKAS TERVITAB MARTINI VANAEMA, KES ELAB KUNDAS! MK
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NÄGEMUS
Nägemus on Rakveres tegutsev
noortebänd, kuhu kuuluvad Margo
Vildak (laul), Mihkel Suurkaev
(kitarr), Uku Moldau (kitarr), Olari
Karu (bass), Aleksander Pihlak
(trummid). Bänd sai esmakordselt kokku
21. novembril 2008 neljaliikmelisena.
Viiendana lisandus Uku Moldau märtsis
2009. Liikmete vanus on 13-15 aastat.
Esimene esinemine oli 11. detsembril
2008
Rakvere
reaalgümnaasiumi
jõulupeol. Enne Kunda kontserti on

kontserte toimunud 4 ja need kõik on
olnud Rakveres. Kunda esinemine
oli esimene väljaspool kodulinna.
Repertuaaris on praeguseks 7 lugu,
millest 1 on omalooming ja ülejäänud
eesti- ja ingliskeelsed kaverid. Kundas
esitati kogu repertuaar!
Bänd on salvestanud helistuudios ka
esimese omaloomingulise loo “Soojad
ilmad” Vt http://www.youtube.com/
watch?v=0O3F7iVt0Yw.
Küsimusele, millist nägemust nende

korda, nii et neil on siin juba ka mõned
sõbrad või fännid. Kõige suurem ootus
kontserdile oligi see, et publik tuleks
oma kestast välja. “Kui rahvas tuleb
kaasa, siis see tekitab tohutu energia,
mis paneb laval veel paremini esinema,”
räägivad noored ning jätkavad “Vahest
läheme ise publikusse ja tirime rahva
lihtsalt ise lava ette.” Kaval oleks aga
nn agente publiku hulka sokutada, kes
oleksid treenitud esimesena lava ette
minema. “Aga alati ei tööta see ka,”
mõtisklevad noored muusikud. Räägime

7-9aastased laululapsed ja nende esitatud laulud

bändi nimi tähistab, ütlevad noormehed,
et muusikalist nägemust. Nime leidsid
nad ansambel Teraviku loost, millest
jäi kõlama fraas imelistest nägemustest.
Bändiks seob poisse muusika ja
sõprus. Lisaks lõbusale ja meeldivale
kooskäimisele on nende jaoks oluline
pürgimine hea muusika tegemise poole.
“Hea muusika” defineerivad poisid
muusikana, mis endale meeldib ja
inimestele peale läheb. Hea kontserdi
eelduseks peavad nad publiku ja bändi
omavahelist suhtlemist ning fänne. MK

K9 SQUAD
Bändiliikmed iseendast: “Natukene
siis meist. Tegeleme hip-hopi ja
räppmuusikaga. Meil on viis liiget
Evian Lepa (Hullabaloo), Kain Kalja
(Kemydack), Vivian Lepa (Vivian),
Mait Lepa (Mile-on), Lauri Kasela
(Fadeproof), kaks neist vokaalid ja
kolm räpparid. Oleme rõõmsameelsed
ja otsime uusi võimalusi Eestis
kaugemale jõuda. Meie kodulehekülg:
k9squad.planet.ee”.
Kundas esines bänd juba kolmandat

5

Brenda Saluste “Kommilaul”

rahvamuusikast ning bändiliikmed
räägivad sellest väga soojalt: “Meile
läheb
eestikeelne
muusika,
sh
rahvamuusika, väga korda. Me ise eesti
keeles ei räpi, sest eesti keel on liiga
kaunis keel.” Laulupidu peavad noored
räpparid üheks ilusaimaks asjaks üldse.
“Meil ei ole ühegi muusikastiili vastu
midagi. Sellised inimesed meile aga
ei meeldi, kes meie stiili maha teevad.
Meie neid ju maha ei tee,” räägivad K9
squad-i poisid-tüdrukud. MK

Kunda saksofonikoolist
Dmitri Blitsin “Laul kaptenist”

Kirke-Krõõt Salk “Aga teada on ammugi see”

Foto 2008. a suvekooli kontserdist tehases

Suvekooli algus
Maiu: Toonane maavalitsuse kultuurispetsialist Valdur Liiv tundis muret, et
meie maakonnas ei ole ühegi pillirühma
suvekooli. Minu vastus tookord oli
– aga teeme. V. Liiv viis mind kokku
õpetaja Jüri Takjasega, kes ideega kohe
kaasa tuli ja nõnda sündiski mõttest tegu
– aastal 2002 toimus Kunda klubis I saksofoni suvekool kuue osavõtjaga. Nüüd
on osalejate arv iga aastaga kasvanud ja
ka geograafiliselt laienenud. Sellel aastal toimub VII suvekool augustikuus.
Olavi: Kunda rahvast ma ei tundnud.
Hästi on aga meeles reibas ja särav tutvustus Kunda klubist.
Kuigi Kundas elas aastaid tagasi mu
tädi ja kooliajal sai tihti tema juures
oldud, külmadel talvedel vahel mitu
päeva järjest, sest dresiin Rakveresse

ei käinud, jäi see väikelinn minu jaoks
kuidagi
kõrvaliseks.
Suvekodusse
Karepale jõudmiseks keerasin ikka enne
tossavaid korstnaid vasakule. Seda kuni
suvekoolini, kui Kunda napsas endale
saksofoni.
Esimesele koolitusele järgnes teine,
siis kolmas, tekkis traditsioon, mis
säilub ja areneb, kuni jätkub tegijaid ja
osavõtjaid.
Alates esimestest päevadest kujunes
välja tore meeskond. Arvan, et ühine
eesmärk ja vastastikune lugupidamine
hoiavad organisaatoreid ja õpetajaid
koos, õpilastele soovitakse anda parim.
Peale pillimängu on olnud õhtuti muud
mängud, tutvumine linnaga, tehastega,
muuseumiga, käidud on Toolse varemetes, sõidetud Karepal kalapaadiga,
tehtud meeleolukaid väljasõite ja peetud
piknikuid.

Saksofonikool asub küll Kundas,
kuid selle tähendus on palju laiem. Osavõtjaid tuleb üle Eesti ja paljud teevad
esimese tutvuse tsemendilinnaga, esinetud on Käsmust Kalvini, Kunda sadamast Rakvereni. Linna nimi on saanud
muusikute ja kuulajate jaoks hoopis uue
tähenduse. Iga-aastaseks ja eriliseks
kontserdikohaks on suvekooliliste jaoks
kujunenud Vainopea kirik, kuulajateks
kohaliku elanikud, suvitajad, õpilaste
vanemad.
Suvekool on minu, ja ma usun ka, et
kõigi teiste osaliste jaoks üheks suviseks
emotsionaalseks kõrgpunktiks. Kindlasti veidi väsitavaks, kuid alati optimismi
sisendavaks ja rahulolu pakkuvaks
nädalaks keset puhkuseaega.
Olavi Kasemaa
Eesti muusika- ja teatriakadeemia
professor

Sandra Dõba “Kivilinnalaps”

Miks Kunda, muusikavaldkond ja saksofon?
* See on parim võimalus kõige südamelähedasema asjaga päevast päeva tegeleda.
* Saksofon on kauneima kõlaga pill. Isiklikus mõttes on see pill mu õpitud eriala, igapäevane töövahend;
üldisemas plaanis emotsionaalsus, kõla kaunidus, värvikus ...
* Kunda on saksofoni suvekooli linn; * Muusika on elu ...
Jüri Takjas
Rakvere ja Kuusalu muusikakooli õpetaja, Rakvere linnaorkestri ja saksofonikvarteti ning Uhtna
pasunakoori dirigent, Vabariikliku Orkestrijuhtide Puhkpilliorkestri saksofonirühma kontsertmeister

Anett Laever “Lauluperekond” (vt edasi lk 6)
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MÕELGE KAASA!
Ehk pingpong muusikast ja muust

Lisette Karofeld “Pipi laul”

Janelle Heinmets “Pilvepildid”

Ketlin Kilm “Piibeleht”

Riina Osipenko “Dubidu-dam”

Uljana Karpljuk “Päike, tere” (vt edasi lk 7)

Aprillikuu alguses hakkas veerema
lumepall muusikast. Idee arenes
ja kasvas MK erinumbriks, mis on
pühendatud muusikale ja kevadele
meis eneses. Lumepall haaras enesega
kaasa ka tantsu ja tantsimise, muusika
ja õppimise ning sellega seotud rõõmud
ja mured, laste võistulaulmise ja
noortebändide tegevuse, saksofonikooli
ning Kunda kevadised helimaastikud.
Teema meelitas mõtisklema muusika
üle me ümber ja me sees. Pingpong
sündis Väino Randveri ja Ebe Pildi
poolt e-posti teel aprillikuu jooksul
vahetatud mõtetest.
EP: 21. sajandit nimetatakse ka
uusbarokseks ajastuks (paralleelselt
postpostmodernismi jmt-ga), mida
iseloomustab
sarnaselt
16.-17.
sajandile kriis − segadus, neurootilisus,
pealispindsus
ja
fragmentaarsus.
Midagi keerulist ja olulist toimus siis ja
toimub hetkel Euroopa meelelaadiga.
Konkreetne aeg disainib me olemis- ja
loomisviisi, sh muusikaga tegelemise
laadi. Barokkaegses kriisiolukorras
sündis muusikamaailma jaoks oluline
nähtus ooperimuusika näol (mis
samas − vaatamata kõrgkultuurilisele
tähendusele tänapäeval − tähendas
massikultuuri esimest väljendust).
Huvitav on mõelda sellele, kuidas
meie tänapäevane maailm kujundab
muusikat me ümber, millised on uued
trendid ja nähtused jne? Milline on
modernne helimaastik?
VR: Filosoofia on lõppenud, aeg on
hakata filosofeerima.
Minu
taustsüsteem
ulatub
hipiajastusse, kuid saanud oluliselt
kantseldatud
ka
džässmuusikast
(svingist, bebop’ist). Kas ma julgen või
tahan tänapäeva keevalisi üleannetusi
muusikamaailmas üle tähtsustada, pole
mulle veel selge. Üks on kindel, et
muusika on oma liikumistega maailmas
kõvasti kaasa rääkinud. Slogan “make
love, not war”, mille ühiskonnakriitik
Gershon Legman 1963. a Ohio ülikooli
loengus esmakordselt välja ütles, ajas
kogu maailma poppmuusika aastateks
pöördesse. Iga liikumine sünnib selleks
kujunenud vaakumi ja 21. sajand
pole oma veel päriselt paljastanud.
Punkliikumine oma anarhismiga sündis
versus’ena rojalistlikule ülbusele.
Selle vastu oli ühiskonnal vaid kaks
võimalust, kas ära keelata, või arvesse
võtta. Õukond valis teise variandi ja
punk sai selleks korraks ise otsa ...
Nii, nagu filosoofiat pole üks, vaid
eksisteerib filosoofiate paljusus, on
see ka kunstis ja muusikas. Me ei saa
rääkida tänapäeval ühest stiilist või
žanrist ega ühest mõjutusest. Kõike
on palju ja kõik esindavad oma mõtet.
Mitmed on omavahel rohkem seotud,
paljud mitte. Ühesõnaga – maailm,
mille me ise oleme loonud, väljendab
meile arusaamu selle lõpututest
võimalustest kõikidel maastikel.
Kaasaegne helimaastik erineb
varasemast kõige rohkem tehniliste
vahendite poolest, mis omakorda on
loonud pinnase uuteks lahendusteks
helidega manipuleerimisel. Miski pole
tekkinud üleöö, vaid arengu käigus
ja sellele vastavalt kujundanud ka
muusikamaailmas toimunud muutusi,
uuendusi. Usun, et tänane helimaastik
on nii mitmekesine, et mitte ükski uus
idee ei jää realiseerimata.
EP:
Kui
otsida
paralleele
ilukirjandusmaailmaga, mis üldiselt
liigub lihtsustumise suunas. Näiteks
on tänaseks päevaks ilmunud “Sõja ja
rahu” toimetatud väljaanne, millest on
välja jäetud teose filosoofiline osa ning
järele on jäänud ainult lineaarne lugu.
Kuidas sellises lihtsustuvas keskkonnas
muusika elab?
VR: Maitse asi, mina käin katuseid
mööda :)
Muidugi saab ka muusikas hakkama

kuivalt, allegooriavabalt ja lihtsustatult,
kuid kui kaua seda talutakse. Dostojevski
otsis maailma kõige täiuslikumat kõnet
ja pakkus, et see saab aset leida vaid
surivoodil, kui enam edasist arenemist
ei järgne. Kas ka kuulajatele nii tundub,
jäi igaühe enda otsustada. Kui eepikast
mingi tunnus eemaldada, siis mille me
saame? Kõiksugu katsetusi pole mõtet
isegi üldistustesse arvestada, tervikut
tuleks moodustada pigem paremikust
(mis on jumalast subjektiivne väide :)).
EP: Ühes veebruarikuises Sirbis
(19.02.2009) kirjutab Saale Kareda oma
artiklis “Armastus heli vastu”: “... Kõige
aluseks, mis eksisteerib, on energia ehk
võnked ehk (heli)lained. Seetõttu on heli
ja muusika kvaliteet, millega me end
ümbritseme, eksistentsiaalse tähtsusega,
avaldades meile mõju emotsioonidest
kuni rakustruktuurini, ning nagu
viimased uuringud on tõestanud,
suutes mõjutada ka meie rakkude
DNAd. Tuleviku meditsiin saab olema
suuresti seotud heliteraapiaga, nii nagu
see oli ka kõrgelt arenenud vanades
kultuurides ... - - - ... Vanade rahvaste
mütoloogiaid ja pühakirju läbib
punase niidina informatsioon maailma
loomisest Sõna või heli abil, mida
teisiti formuleerides võiks nimetada
ka kodeeritud ürgstruktuurideks. Sõna
ja heli on üksteisega lähedalt seotud:
pühasid sõnu või mantraid esitati teatud
kindlal helikõrgusel ning sakraalteksti
kodeeritud
kõrgema
sagedusega
informatsioon sai kõige võimsamalt
väljenduda just heli abil. Pole kindlasti
juhus, et üle maailma on palveid
esitatud lauldes – meie esivanemad
teadsid, milline jõud on palvetel,
mida võimendavad pühad helid ...” ...
Millised on need pühad v ürgsed helid,
mis meid − meie eksistentsi, emotsioone
ja rakustruktuure suudavad tänasel
päeval mõjutada?
VR: Ikka need samad helid
– linnulaul, lapse lalin, puude kohin,
aga ka sisemised helid. Vaatamata
sellele, et inimene pole kuigi täiuslik,
mõned retseptorid tal siiski on ja
jumal tänatud ühenduses ka mitmete
tunnetega. Kuid siiski tuleb kohe
toonitada, et igaüks tunnetab saabuvaid
signaale individuaalselt. Palju sõltub
ka inimese päritolust, lastetoast – tema
maailmatunnetusest. Võib-olla sõjard
naudib automaadivalangu meloodiat
või haavatute oigeid. Oluline on see
ruum või süsteem, kuhu kuulud, see
määrab kõik ülejäänu. Mina usun
küll sellesse, et muusikast väljuvad
helivõnked
mõjutavad
praktiliselt
kõike, mis eksisteerib. Palju sõltub ka
selle intensiivsusest igas mõttes (ka
füüsikalises).
EP: Kas rahvuslik identiteet (mis ka
muusikas väljendub, näiteks Jamaika
reggae-muusikas või Islandi huvitava
haldjaliku kõlaga popmuusikas) on
“sisemiselt” v “väliselt” konstrueeritud
(kas mõtlemise viis disainib muusika
me ümber v vastupidi − muusika
mõjutab me mõtteviisi)?
VR: Absoluutselt igat pidi! Iga
etnose
antropoloogiline
struktuur
reguleerib
tema
taustatunnetusi
ja
väärtushinnanguid.
Idealistlik
filosoofia viis küll selleni, et 20. sajandi
totalitarism üritas süsteemile sobimatud
erisused elimineerida, kuid võta näpust.
Ma arvan, et rahvuskultuuri üks ülesanne
ongi selle mõtteviisi väljatoomine ja
arendamine, selle jätkusuutlikkuse
garanteerimine. Tiia-Ester Loitme ütles
muide Villu Tamme “Tere, perestroika”
kohta, et selle loo ülesehitus toetub
puhtalt Eesti regivärsile :)
See küsimus kipub tsipa sinna kanamuna kategooriasse minu arvates :)
… Põhimõtteliselt ei esine muusikas
mingeid piiranguid vabaks arenguks ja
koostoimeks. Kui rahvas on lubanud
oma rahvamuusikal enda üle olla, siis

kindlasti leiab ta sellest ka õpetusi
ja suunamist. Rahvuslik muusika on
oma rahvaga peegelpildis ja võta kinni
kummast alustada ...
Popmuusika on sageli jäljendanud
etniliselt pärimuslikku muusikat, olgu
selle toimetajaks mõni ansambel või
helilooja. Kuid mitte ainult popmuusika,
ka klassikaline muusika. Eriti meenub
praegu Tormis :)
Mis Islandisse puutub, siis sealne
muusikaline tunnetus on maailmaklass
omaette ja sunnib alt üles vaatama.
Kariibi mere teemad keerlevad rohkem
tantsu ümber ja löövad rütmiga. Aga
Gruusia – need mägimeeste keevalised
koorilaulud, või minugi poolest, ka
venelaste muusika on ses osas hea näide
... :) Aga võib-olla hoopis iiri muusika,
kus kitarri kõrval domineerivad
omapäraseimas
ettekandes
viiulid
ning mille ülimeloodiliselt voolav
rütmika saadab riverdance’i. Üheks
erutavaimaks näiteks tänapäeva iiri
muusikas on ehk õdedest-vennaksest
koosnev folk-rockansambel The Corrs.
EP: Kas mürast on saanud
muusika ja vaikust peetakse üldjuhul
ebakorrektseks?
VR: Vaikus on muusika. Eriti igatseb
hing vaikust kuulata pärast väsitavat
kulgemist. Nii nagu surm on elu osa,
on vaikus osa muusikast. Muusika ei
ole müra ega muutu kunagi müraks.
Müra on muusika oskamatu või vale
jäljendamine või selle mistahes moel
sobimatu ettekandmine. Muusikat saab
käsitleda vaid tingimusteta nagu sõprust
ja armastust. Kahjuks on võimalik
muusikariistadega
vägagi
müra
tekitada, isegi kahjulikku müra, kuid
kas seda saab pidada muusikaks? Eriti
banaalne on müra mõistet moonutada,
rehabiliteerimaks mõnda ebakorrektset
helindamist ning nimetada seda edevalt
muusikaliseks müraks. Muusika paistab
oma olemuses ise kätte ning müra seest
spetsiaalselt muusika otsimine ei tasu
küll vaeva. See, kes müra muusikaks
peab, ei ole lihtsalt päriselt veel
muusikaga kohtunud.
EP:
Kuidas
leida
tasakaal
akadeemilise vormitäiuslikkuse ihaluse
ja sisemise mängurõõmu säilimise vahel
muusikaõppes?
VR: Küsiksin vastu, kui tasakaalus
see peaks olema? Instrumendiõppe
suurim
voorus
huvikoolis
on
individuaalidest koosnev kolmnurk
– õppur, instrument ja õpetaja. Iga
kolmnurga nurk on oma mentosega
(ka pill) ning protsessis toimub pidev
üksteise mentaalne kontrollimine. Õppur
otsib oma oskusi ja tema partner – pill
– laseb ennast instrumentaliseerida.
Õpetaja mentos kohtub nendega
kordamööda ning juhendab toimuvat.
Akadeemilisust on vaja just nii palju,
kui see kolmnurk välja kannatab.
Kui õppur pilliga kahekesi jääb,
hakkab nende koostoime kõnelema
otsingutest ja mõistmisest. Noor
interpreet avaneb läbi instrumenti
tunnetuse ja enese asendi selles
tunnetuses, mille teel lähenetakse
loomest arusaamisele. Kammermuusika
vist jääbki püsima akadeemilisele
vundamendile
ja
raamistikku,
kergemuusika
(ka
džäss)
nii
konservatiivne ei ole, sel võib side
akadeemilisusega ka puududa.
Lisan eelöeldule, et kui akadeemilisus
tõesti hakkabki survet avaldama või
muusikut koormama, saab üheks
tasakaalustavaks teguriks sünergia
avastamine. Sellise kokkukuulumise
leidmine oma pillist partneriga annab
tuge ja kõiksugused välised ärritajad ei
sega enam interpreedi eneseväljendust.
Mäletan, kuidas harjutasin akordionil
Händeli
neljahäälset
fuugat.
Nootide selgeks saamine oli tüütu,
kuid lootustandev ning tulemusele
lähenemine sütitas järjest (edasi lk 7)
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... (algus lk 6) rohkem polüfoonilisse
dünaamikasse sulanduma ja sellega
samaks asjaks saama. Nii tundus mulle
kui esitajale, kuid ma ei mäleta, kuidas
see kuulajale võis tunduda. Kas see ongi
üldse tähtis? Olin ju siiski alles 14...15aastane.
EP: Lugedes mõtteid akadeemiliste
teadmiste ning mängurõõmu tasakaalu
kohta, meenus mulle Friedebert
Tuglase mõte tema marginaaliatest
(sõnastust hetkel ma kontrollida ei
saa, sest raamatut ei ole käepärast), et
teoreetilised teadmised (kirjutamise
kohta) võivad mingi hetk rikkuda ära
eheda lugemisrõõmu v naudinguvõime.
Kas professionaalsed teadmised
sunnivad takerduma vorminüanssidesse,
selmet nautida kirjutatut kirjutatu pärast
v muusikat lihtsalt muusika pärast?
VR: Arvan, et Tuglase näide
kehtib heliloojatele. Eriti suurvormide
kirjutajatele, seega hea küsimus ErkkiSven Tüürile :) Olen ise ka nooruses
mõne partituuri kallal pusinud, kus
harmoonilise kokkukõla pilti tuli üle
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terve noodijoonestik-lehekülje ülalt alla
jälgida. Kohati tundus tõesti, et pigem
on tegemist matemaatikaülesandega,
mitte orkestriseadega. Samas ei
tunneta sellist olukorda noodipuldi taga
orkestriproovil.
Ainult siis kipub muusika ise justkui
kõrval viibima, kui vaja kuivalt ja tõesti
teoreetilistele nõudmistele tuginedes
orkestriseadet koostada. Samas on
sealgi võlusid – kui kuhugi peaks
sobima mõni eriti põnev akord, mingi
noon- või suurendatud septakord, siis
kisub juba tegemise ajal juuksekarvu
kitkuma :), ega jõua ära oodata, millal
valmis ja kuulata saab …
Kuulajal, paraku, pole halli aimugi,
mida orkestrijuht puldist uurib. Ja
kui mõnel ongi, siis kuulamisele
keskendudes pole vaja nooti enese
silme ette manada. Ettekandele jõudnud
pala on selgeks saadud nootide, tempo,
dünaamikamärkide,
orkestreerija
märkuste ja lõpuks dirigendi õpetustega
läbipõimunud esitus, millega hakkama
saanud iga orkestri muusik oma

instrumendil. Ning siit paistab ju kätte,
et teoreetilised nüansid ei seganud, vaid
tulid praktikaks saanuna hoopis appi
– n-ö sõna muutus teoks. (Olgu lisatud
indiaani vanasõna: “Teod kõnelevad
sõnadest valjemini”:))
Väiksema kollektiiviga ei tunne
teooria kuivust praktiliselt üldse.
Seega – mida paindlikum on žanr või
ettekanne, seda vähem teoreetilist
tunnetust. Improvisatsioonis toimub
mentaalne teooriakasutus, st interpreedil
ei tarvitse mõelda ettekantavate akordide
nimetustele, kuna praktiline kogemus ei
vaja esitades nende loendamist :)
VR: Sellised mõtted siis … Täiesti
subjektiivselt :) … Kas ma nendele
pingpongina saabunud küsimustele ka
vastata oskasin, ei teagi kohe. Üks on
kindel, et muusikast filosofeerimine on
sama magus kui musitseerimine ise,
toodab samasugust fluidumit hinge, avab
samu kanaleid. See on üks ilmatuma
pikk tunnel, mille lõpust paistev valgus
tekitab järjest rohkem küsimusi, et kas
ma ikka tunnen seda …
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Kristel Laanem “Luba, et jääd”

3-4aastased laululapsed ja nende esitatud laulud

Laulukonkursi Kevad 2009 tulemused
10-12aastased laululapsed

“Pilvepildid” (õp Maret Salk) ja hea esituse eest Bert Pikka
V-Nigula. Eripreemia siiruse, “Vanapoisi vemmalvärss” (õp
Võitja:
Kaisa
Sarap veenvuse ja avatuse eest Kaie Aja) Kunda
“Arabella loits” (õp Maarika Kristel Laanem “Luba, et
Koks) Kunda. Eripreemia jääd” (õp Maie Aleksejeva)
16-19aastased noored
sisemise jõu eest Greeteliis Kunda.
lauljad
Viilver “Hõljume taas” (õp
Võitja: Jana Kütt “Mis värvi
Meelis Ots) Kunda.
3-4aastased laululapsed
on armastus” (õp Valentina Laura Luht “Väike trummimängija”
Võitja: Rauno Saar “Siili Lahne) Kunda
7-9aastased laululapsed:
laul” (õp Sirje Koop) Kunda. Eripreemia veenva esituse
Eripreemia õigete nootide eest Harry Koop “Man in
Võitja:
Brenda
Saluste püüdmise eest Hanna-Liisa the mirrow” (õp Sirje Koop)
“Kommilaul” (õp Maret Orgmets “Käte laul” (õp Kunda.
Salk) V-Nigula. Eripreemia Maret Salk) V-Nigula.
hea stiili eest Dmitri Blitsin
Publiku lemmik
“Laul kaptenist” (õp Kaie
13-15aastased noored
Harry Koop “Man in the
Aja) Kunda.
lauljad
mirrow” (õp Sirje Koop)
Võitja: Heiko Källo “Not Kunda.
5-6aastased laululapsed
alone” (õp Kaie Aja) Kunda.
Võitja: Janelle Heinmets Eripreemia teravmeelse laulu
Allikas Kunda linna klubi

VIIULI UPUTAMISEST

Madis Järvepere-Luik “Metsas”

ehk muusika õppimise rõõmud
Pisikesed inimesed oskavad elust
rõõmu tunda. Küsid: “Kas sulle meeldib
pilli mängida?” – ja saad väikeselt
pillimehelt särasilmse “JAA!” Nii umbes
kümnenda eluaastani. Mõni musitseerib
kodus
sedavõrd
ennastunustavalt,
et vaesed kodakondsed kipuvad
kahetsema, et laps muusikakooli uksest
sisse sai meelitatud. Ega algul pruugi
kõik kuulaja kõrvadele nõnda magus
kosta kui mängijale. Laps ise on rahul
– ja see on peamine. Lapsevanem on
lõppkokkuvõttes samuti rahul, sest
võsukesel on meeldiv kasulikuga
ühendatud, silmad arvutist säästetud
ning õue peal pahandusteks vähem
aega.
Loodusseaduste vastu inimene ei
saa. Vääramatult saabub päev, mil
kodurahule laskub must puberteedipilv.
Siis lööb välku ja müristab parimaski
peres. Elu saab pea peale pööratud.
Lastel on mustmiljon uut soovi, pilli
harjutamiseks pole lihtsalt enam aega.
Ega tahtmist. Sest teised ei pea ju
muusikakoolis käima. Nõnda teatas omal
ajal meie pere esiklaps resoluutselt, et
muusikaõpingud jäävad pooleli. Punkt.
Mille peale vastutustundlik lapsevanem
andis elutarka nõu: mis kord alustatud,
see viiakse ka lõpuni. Punkt. Ilma
häält tõstmata. Ja siis (olude sunnil)
sutikene kõrgemal toonil. Lõpusõna
jäi neiuhakatisele, eriti kõrgetes

detsibellides: “Nii kui ma selle …
muusikakooli lõpetan, ma selle lollaka
viiuli Silla tänava tiiki ära uputan!!!”
Õiguse huvides leppis lapsevanem
selle lahendusega ilma vastuväideteta.
Lootus sureb viimasena. Õnneks ei
loopinud kirstunaelast aasta noorem
poeg selliseid ähvardusi. Tema mängis
oma viiulit mõnusas rahus kõik
need aastad. Ülejäänud kolm aastat
veeresid vahelduva eduga. Vastastikust
kokkulepet ei murtud. Ehk siis hundid
söönud ja lambad terved.
Muusikakooli
lõpupäev
kogu
oma toreduses, aplausi ja lilledega
EI päädinud Silla tänava tiigi ääres.
Viiuli uputamise asemel teatas neiuke
mokaotsast, et sügisest on tema
KLAVERIÕPILANE,
kogunisti
neljandas klassis. Ja kooli vingeima
õpetaja juures, muideks. Koos vennaga,
muideks. Isa-ema said asjast viimasena
teada. Neilt ei küsitud lubagi. Vot
sedaviisi!
Edasised aastad polnud muusikakooli
aadressil kuulda vähimatki nurinat. Minu
isiklikku klaverit ei ähvardatud kordagi
märja hauaga. Poeg sai ka klaveri
erialal lõputunnistuse. Kiituskirjaga.
Näitsiku õpingud katkestas keskkooli
lõpetamine.
Meie kolmas järeltulija jätkas
viiulieriala
lõpetamise
järel
flöödiõpingutega. Ikka ise, oma vabast

tahtest. Neljas, pesamuna, õppis samuti
flööti.
Elukutselisi muusikuid meie lastest
ei saanud, kuid muusikal on kõigi nende
elus suur osa. Lauldakse ansamblites,
koorides,
kirjutatakse
lugusid,
mängitakse orkestrites iseenda ning
teiste rõõmuks.
Tähelepanuväärne fakt: niipea kui
vanem tütar päris OMA kodu sai, teatas:
tema tahab klaverit! Ostiski, mehe
protestist hoolimata. Ja lasi selle kallitel
sugulastel-sõpradel kondiauru jõul üles
üheksandale (!) korrusele tarida. Sest
üks kitsas lift juba muusika tegemist
ei takista.
Nüüd mängib seda pilli emmele
lisaks ka väike tütretirts. Täie lustiga.
Ja flööti ka.
Sedaviisi läks meie pere lastel
muusika õppimisega.
Oma kogemustele toetudes arvan,
et eelsoodumusega laps võiks muusikat
õppida küll. Julgen ka väita, et laste
kõigile ootamatutele soovidele ei maksa
alati vastu tulla, kui me neid tõepoolest
armastame. Ehk piisab mõnikord
kõigest viiuli uputamisest …
Aime
Andunud muusikasõber plikapõlvest peale,
nelja muusikakoolis käinud lapse ema,
kolmekordne vanaema ja
muusikakooli õpetaja

Rauno Saar “Siili laul”

Taisi Tonka “Olen juba suur” (vt edasi lk 8)
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Kunda helimaastikud

Peeter Hussariga kevadet ja maailma avastamas

Kädi Vahesalu “Millest küll on tehtud …”

Peeter Hussar (fotol) on Kundast pärit
(siin kasvanud ja õppinud) jahimees,
autodidakt,
loodusretkede
juht
ja
taksidermist (topisetegija).

Hanna-Liisa Orgmets “Käte laul”

13-15aastased noored ja nende esitatud laulud

Marina Luhaste “Ainult pool”

Aleksandra Suslova “Hetk”

Bert Pikka “Vanapoisi vemmalvärss” (vt edasi lk 9)

Kohtume temaga, et minna kevadet
otsima. Enne aga sööme Urve kohvikus
kõhud täis. Istume ja lobiseme.
Koht, kus asume, on oluline
– Kunda läänepoolne ots on Peetri
lapsepõlvemaa. Selle juurde kuuluvad
hääled ja maastikud loovad raami
mälestustele Kundast. Meenub esimene
armastus. Side Kundaga on oluline, loob
tuttava ja turvalise olukorra, mis viib
meid tagasi linnalapse loodushuvi alguse
juurde – uudishimu juurteni. Koolis käis
poiss selleks, et ruttu ära õppida, siis
pääses õhtul vabalt loodusesse, sest seal
oli elu. Tol ajal oli see ilmselt alateadlik
valik, mida Peeter aga kunagi hiljem
kahetsenud pole. Loodusega koos
avastas ta terve maailma. Ise nimetab
ta seda nn klassikaliseks vabaduseks ise
paratamatuste üle otsustada.
Lapsepõlvemaalt on pärit kevade
ja sügise heli – haneparvede hääl. See
on Kundas täpselt samasugune hääl kui
tehasemüra. See on kogu aeg olemas,
kas sa märkad või ei märka. Helitausta
sisse käib veel meri- või hõbekajaka
kõrge hüüd, mis kõlab esmakordselt
veebruarikuu lõpus või märtsi alguses,
kui meri on jääst vabanemas. See on
hääl, mida ei pruugi tema igapäevasuse
tõttu enne märgata, kui ollakse mingi
aeg ära, tagasi tulles on see hääl väga
olemas ja kohal. See on lapsepõlve
helide ja lõhnade maailm, mis saadab
meid terve elu ning mis andis Peetrile
põhjuse Kundasse kevadet ja kevadhääli
taasavastama tulla.
Kundat peab Peeter looduslikult
häbematult ilusaks kohaks. Mererand
on muljet avaldav ning Kronkskalda
vaade on tema sõnul üks ilusamaid
Eestis. Kõike seda varjutab aga jõhker
tööstuslinna imidž, millest on raske
välja murda. “Sõda on lõppenud, kui on
surnud viimane, kes mäletab,” mõtiskleb
seepeale Peeter.
Kasemäe efektiks nimetab Peeter
seda, et osa asju jääb madalamale.
Kooliajast meenutab ta: “Nii siis
istusidki seal üleval ja kui tunnis
läks natukene igavaks, siis vaatasid
aknast välja. Õpetaja oli lõuna pool,
veel rohkem oleks olnud põhjakaarest
vaadata.” Võib-olla oli see teadlikult
nii tehtud, et õpilaste pilk tahvlilt õue
uitama ei satuks. Lisaks meenub: “Kord
tuli Kasemäe alt udu. Aga ma olen seda
meelt, et tegelikult oli see pilv, mis tuli
mere pealt ning ei tõusnudki kõrgemale,
jäi siia rippuma. Pilve alla näha ei
olnud. Ülal olid aga põnevad liikuvad
uduviirud …”

Helitausta tähtsus avaldus ka
lapsepõlve
tuttaval
maastikul
orienteerudes. Kompassi polnud vaja,
sest umbes 10−15 km linnast metsaski
olles oli tajuda tehasemüra, mis tol
hetkel ei olnudki müra, vaid oluline ja
informatiivne heli – 24 tundi päevas ja
360˚ olemasolev heli.
Loodushelidega on Peeter seotud
ka Sagadi linnulaulukooli õpetajana.
Loodushäälte tundma õppimine on
ta sõnul väga pikk protsess. Kõike ei
saa kunagi tunda. Helilindilt õppimist
Peeter heaks ei kiida, sest looduses
on kõik kordades varieeruvam ja
teistmoodi. See on sarnane võõrkeelte
õppimisega, kus esialgu on raske, kui
veel ei eristata sõnu lausetes ning ei
tajuta, mil lõpeb üks ja algab teine lause
või vastupidi. Tähendus pole ju esialgu
oluline. Kui kõrv õpib sõnu eristama,
siis saavad lõpuks sõnad ka tähenduse.
Linnulauluga on samuti, et pead vahet
tegema, eristama, et see on üks ja see
teine, see kolmas ja neljas linnuke.
Paralleelselt sellega saavad helid endale
ka nime. Päheõppimistarkus on oluline,
et esialgselt süsteemist üldse aru hakata
saama. Baastase on vajalik, kuid üksinda
selle tarkusega, et siit-siit-metsast-mitteüks-pirrutikk on metsvindi laululugu, ei
tee mitte midagi. Võid küll linnu ära
tunda, kuid kahtlema jääd ikka. Ühe
liigi laul on küll erinev teiste liikide
ükskõik millisest helist, ja kui selle
vahe saad kätte, siis on juba suht lihtne
laveerida, et see on rähn, see on kajakas
või part, roolind, vint jne. Edasi on aga
juba peenmehaanika, sest lisaks on
kõik linnud ju erinevad “isiksused”.
Musikaalsusest
on
loodushäälte
õppimisel palju kasu. “Selleta tuleb
aga leida mingi muu süsteem,” arvab
Peeter.
Loodushariduse
järjepidevuse
tähtsus
avaldub
näiteks
sel
juhul, kui peaks jääaeg tulema.
Loodusharidusliku
kogemusega
on inimkonnal võimalik ellu jääda.
“Tõenäoliselt on see just see koht, kus
kõige sügavamas mõttes käistöölise
oskused loodushariduses peaksid edasi
kanduma, et kui ka 2000 aasta pärast
tuleb jääaeg − ja see tuleb igal kümnel
juhul nagunii −, siis ellu jäämiseks tuleb
taandada olukord niivõrd algseks, et see
hakkab toimima,” mõtiskleb Peeter ja
lisab: “Üks missioon võibki olla see,
et kanda ja anda edasi (tõenäoliselt
meesliini pidi) neid kõige ürgsemaid
oskusi, mis tagavad liigi säilimise siis,
kui olukord katastroofiliseks peaks
muutuma.”
Küsimusele, kas Peeter oskab
lindude keelt, vastab ta: “Tõenäoliselt
mõistan ma seda paremini kui keskmine

kodanik,” ning lisab rõõmsalt naerdes:
“Tegelikult on see imelihtne.”
Mõte jookseb paratamatult Kivirähki
raamatu “Mees, kes teadis ussisõnu”
juurde. Peeter peab seda raamatut
fenomenaalseks kuni põhjakonna ja
tema hoidmiseni välja. “Sellest ajast
peale, kui hakati leiba sööma, ei pidanud
inimese meeled enam ergud olema. Liha
süües tuli pidevalt jälgida, mis ümbruses
toimub, et üleüldse ellu jääda. Sellest
hetkest peale, mil hakati põldu harima,
muutusid meeled töntsiks,” arutleb ta.
Aknast välja vaadates teatab Peeter,
et ta käis siin lähedal lasteaias, kus
küsiti, kelleks ta suurena saada tahaks.
“Vastasin, et tahan kunstnikuks saada,”
räägib Peeter. Omal moel on see täide
läinud. Hetkel tunneb ta suurt vajadust
rahuliku ja väärika töö järele ja on
pöörase loodusgiidi ameti juurest tagasi
pöördumas topisetegemisse. See on kui
skulptoritöö, aga mitte päris, sest igal
nahal on olemas originaalkuju, mis tuleb
lihtsalt üles leida ja uuesti täita. See on
töö, mis lubab oma tööaega ja –tunde ise
valida. Rutiini Peeter ei taha, et ei tuleks
tunnet, et toredat asja enam ei taha teha.
“Giiditöö on väga huvitav, kuid jõhker
ja omamoodi ka rutiinne – kindlasti ei
ole see amet, kust tahaks pensionile
jääda. Parem istun töökojas ja teen
topiseid. See roll on väärikam – oledki
vana mees, kes teeb topiseid.”
Kõige olulisem oskus loodusretkejuhi
töö juures Peetri sõnastuses on see, et see
toimub pidevalt ja totaalselt vääramatu
jõu meelevallas. Hetke intensiivsus
nõuab kohest reageerimist. Iga ettetulev
“katastroof” aga tuleb pöörata enda
kasuks. Igast nn katastroofist saab
sündmuse korraldada. Tuleb kuulata
seda lugu, mida konkreetne koht räägib.
Kui natukenegi tausta teada, siis on
võimalik lasta lool ise rääkida. See nn
šamaanifenomen – lugu räägib end ise
lahti.
“Ilusad mõtted sünnivad jahil
varitsedes. Istud kaks ja pool tundi
ja midagi ei juhtu. Lõpuks hakkavad
mõtted pähe tulema,” jutustab Peeter:
“Õilsaim hetk on selline, kui istud ja
ootad ja ootad, sest ise oled nii tahtnud,
mediteerid ja kuulad oma mõtteid.
Teistmoodi kogemus on kaaslasega jahil
olla. Mäletan, et olin ühe sõbraga jahil
ning meist lendas üle umbes 2000 hane
– see on elamus, millele ei ole võrdset,”
meenutab Peeter. Looduselamuse jõud
segunes helielamusega. “See on tõesti
meeletu,” kirjeldab Peeter ning jätkab:
“Mingi hetk tabad ära, et see on sadu
tuhandeid aastaid varem sedasi olnud ja
küll on hea mõelda, et see jääb jätkuma
peale sind veel sadu tuhandeid aastaid.
Seal tajud aegade keskel (vt edasi lk 9)
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(algus lk 8) olevat järjepidevust.
Sinu kohalolek on puhas juhus. Pärast
seda hakkad kõike võtma mõnuga.
Mõõtkavad muutuvad nii totaalselt.
Kõik muutub niivõrd palju avaramaks ja
laiemaks, et kogu olemise mõte hakkab
hoopis teisel tasandil kandma. Sul oli
olnud õnne olla kohal ja kogeda seda
kõige sügavamas mõttes. Lisandub veel
sõbraga jagamise kogemus − jagatud
kogemus on ju topeltkogemus, nii nagu
rõõmugagi on.”
Kohvikuaknast
välja
vaadates
näeme Kunda noori, kes kevadises
päikesepaistes paljapäi koju jalutavad.

Vaatame neid ja mõtleme, et nad
lähevad samamoodi nende meeletute
haneparvede all kui Peeter ja tema sõbrad
omal ajal. Peeter ütleb: “Ja nii panegi
kirja, sest nii lihtne see ongi!” Hanede
lend annab alateadliku turvatunde. Otsid
ikka paiku, kust parved kevadel üle
lendavad ning jääd lõpuks sinna pidama,
kus hommikul välja minnes kuuled, et
ah-ah lendavadki …
Läheme õue. Leiame majade vahelt
raja, mida mööda kõndides teame, et
see ongi väikelinna võlu, et kuskil on
kahe kivi laiune rada, mida mööda
tuleb käia, sest see on oluline. Võõras
ei tea sest midagi. Suurlinnas ei hakka
ju kunagi sellist kohta isegi otsima.
Kell on lähenemas kolmele. Looduses
on lõunauinak. Linnud on mere ääres.
Siiski oleme tunnistajaks hõbekajakate
armusuhtele sinises taevas. Kajakate
kutsehüüd on Kunda kui rannikulinna
kevadine tunnushääl. Linnaasula hääled
– need on alati kaetud peolaua (linna
kui suure prügila) hääled. Kajakad
on urbanistid, kes tunnevad end hästi
inimese poolt loodud keskkonnas.
Näeme kalakajakat, kes on poole
väiksem ja lendab kõrgemal. Vares
on sekundandiks.
Kooslus, mis loob helitausta: auto
sõidab mööda, tehas müriseb. Kõik see
kuulub loomulikult kooslusesse. Peeter
jääb hetkeks mõttesse ja ütleb lõpuks:
“Tead, mis on puudu – vanasti kuulusid
väikelinna helitausta ka kanadekukkede hääled,” jätkates samas: “Meil
on naisega plaan, et kunagi võtame
kanad ja kuke, lihtsalt selleks, et kui
lapselapsed tulevad vanaema-vanaisa
juurde, siis nad saaksid korviga muna
võtma minna.” See on üks selline teadlik
otsus või teadlik valik, mille kaudu anda
edasi oluline kogemus geenimälus, et
2000 aasta päras suudaksid inimesed
jääajal ellu jääda. Ja selleks ongi
oluline, et hommikune kukekiremine
ikka edasi kestaks. Jõuame traktori
müttamise helini Toolse teel. “See on
elujõulise kogukonna heli. Samuti on
tööstusmaastiku häiriv müra tegelikult
märk
elujõulisest
kogukonnast,”
kommenteerib Peeter. See on pelgalt
definitsioonide või suhtumiste küsimus.
Kogu selle madina sees on loodus
olemas.
Rohevinti kuulsime ja linavästrikku ning rasvatihast.
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Kunda fenomen seisneb kontrastides.
Ühelt poolt on see jõuline tööstusasula
(väga palju rohkem enam lihtsalt ei
saaks olla), kuid samas on siin kõik
muud väikese linna elemendid ka
olemas. Kui mõelda, et kas siin on
midagi väga erilist? Siis vastus on, et
ei peagi midagi erilist olema. Aga siin
on kõik olemas. Peeter leiab teepervelt
kollase lille ning ütleb kohe: “Kus mujal
tuleb paiselehekollane nii hästi välja
kui Kunda linnas?” Ehedamat asja pole
olemas. On kontrastid. Väike kollane
täpp püüab me pilgu kinni, ei lase
enesest mööda vaadata. Pisut tolmune
maastik – see nn katastroof – tuleb
pöörata enda kasuks. Teeme paiselehest
ja unisest kärbsest pilti. Peetrile meenub
selle käigus kõige varasem mälestuspilt
vana vabriku taga üle jõe, kus barakid
olid. “Ma ei tea seda kohta täpselt, kus
me elasime, aga ma mäletan teepervel
oli killustik ja selle vahel paiselehed.
Võisin olla umbes kaheaastane.”
Oleme väljas hetk enne, kui
kevad tuleb oma suure jõuga. See on
vaikushetk. Veel ei ole kõik käes. On
ootusärevus ja hetke mahamagamise
pisuke hirm.
Kunda omapärane hall ja luitunud
taust loob kontrasti ka päikesepaistes
tärkavale
rohelisusele.
Luitunud
keskkond võimendab kevadist värskust.
See on selle koha omapära ja tugevus
kõige laiemas mõttes. Kant kannab väga
palju välja. Kundal on lugu – tohutute
kontrastide näol (atraktiivne loodus
versus totaalne tööstus). Linnal on oma
reljeefi ja looduslike vaatamisväärsuste
poolest
potentsiaali.
Looduskauni
imidži kujunemine aga võtab aega.
Kuuleme punarinda – ilusaima
lauluga lindu ööbiku kõrval. Linnul
pole sel kellaajal aga õiget hoogu. Õhtul
tuleb hoog tagasi. Hommikune aeg on
laulmiseks aga kõige parem. Taevasse
tõusevad kodutuvid.
“Aastaaegade
vaheldumine
on meeldiv,” räägib Peeter ja
mõtiskleb edasi: “See on tuttav ja
turvaline. Kui zooloogiamuuseumiga
ekspeditsioonidelt tagasi tulles Tallinnas
lennuki pealt maha tulin ning bussiga
Kunda poole sõitsin, siis tundsin umbes
Kuusalu kandis, kui maad katvat rasket
hilissuvist udu nägin, et oh – olemas.
See oligi see, mis oli puudu olnud.” See
on see sügav elutarkus – selleks et asjust
ning nende olemusest aru saada, tuleb
vahepeal ära käia. Geenimälus on meil
see nn uduvajadus olemas, alateadvus
jääb seda alati otsima.
Jõuame kohta, kus päike tõuseb
ja loojub merre – Kronkskaldale.
Haned on lahel. “Tahad loen üle või?”
küsib Peeter naerdes. Tol hetkel on
seal umbes 4000-5000 lindu. Pooled
neist tõusevad me silme all lendu. “Ju
nad otsustasid maale sööma minna,”
arvab Peeter ning lisab veel, et lahelt
kostuv hääl ütleb lindude keeles, et
kõik on korras ja rahulik ja hästi. Peeter
peab seda linnulahte parimaks lindude

peatuskohaks põhjarannikul, ideaalne
koht ka vaatlustorni jaoks.
Naerukajakas lendab ja hetkeks on
tunne, et üks noor kotkas on taevasse
hulkuma tulnud. Kui lind end meie
poole pöörab, mõistab Peeter, et see on
siiski kajakas ning ütleb: “Praegusel ajal
võib muidu noori kalju- või merikotkaid
hulkumas kohata küll.”
Kõla muutumine on huvitav. Kui
puud on raagus, siis kõlab kevad
teistmoodi. Häälte valik laieneb
senikaua, kuni seda on nii palju ja
läbisegi, et enam pole vahet. Sidin-sädin
läheb väga suureks. Helitaust sumbub
lõpuks lehemassi. Jõuame mäeveerule,
kus Peeter peatub ja ütleb: “Tead, mis
on kevadise ja suvise helitausta vahe
väikelinnas? Seda on just siin tunda.
Peamine vahe on vist selles, et suvel
pole lapsi linnas. Väikese linna tore
eripära ongi ju see, et lapsed toimetavad
ja kilkavad siinsamas. Laste hääl on
väikelinnas oluline hääl. Neid on
parasjagu nii palju, et neid on märgata.”
Kohale on veel omane, et oleme
mere ääres. Mere hääl on kogu aeg
olemas. Sellist tuult pole ka mujal kui
rannikul. Tunneme värsket ja jäist
tuuleõhku – seda, mis siin igal kevadel
alati olemas on ning millega koos mere
hääl meieni kandub.
Hüdroelektrijaama juures on
heliväega koht. Jõgi all ja tööstus
ülal. Kui neid helisid või nähtusi
vägisi ei vastandata, siis see ongi
loomulik helipilt. Jõuame tammini ja
süveneme veemöllu. Jõuline kohin
– seegi on Kunda kevadheli, mis
kaugenedes iga sammuga leebub, kaob
kanjonisse. Kaldalt leiab Peeter saarma
viievarbalised jäljed.
Jõuame randa. Jääkosklapaar ujub
jõge mööda – isa ees ja ema järgi.
Veest tõuseb lendu kormoran. Päike
paistab ja tuul on soe. Sillal on hea
silmad kinni süveneda. Kõik hääled
segunevad rahulikuks ja loomulikuks
taustaks. Jõekeerised teevad kummalist
sulinat ning merelt kostub tasast lainete
murdumismüha.
Hääli
mõjutavad
lõhnad, värvid, päike ja tuul …
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Heiko Källo “Not alone”

16-19aastased noored ja nende esitatud laulud

Liina Martõkainen “What a wonderful world”

Mõtted pani kirja
MK toimetaja Ebe Pilt
Peeter Hussar
Sündinud 1959. aastal Karksi-Nuias.
Üles kasvanud Kundas, lõpetanud siin
1977. aastal keskkooli.
1982. aastal asunud tööle Tartu ülikooli
zooloogiamuuseumis topiste valmistajana.
Aastatel 1984-1989 töötanud Rakvere
metsamajandis.
1989. aastast tegutsenud ettevõtjast taksidermistina ning loodusretkede juhina
Kahe täiskasvanud lapse, poja ja tütre
isa.
2008. aastal kuulutas Virumaa Teataja
Peeter Hussari pressisõbraks.

Jana Kütt “Mis värvi on armastus”

Harry Koop “Man in the mirrow”
Žüriipoolse üllatusena esines Indrek Jurtšenko

20. aprillil 2009 peeti Kunda linna klubis traditsiooniliselt kevade sünnipäeva. Sünnipäevatordi valmistasid lapsed ise. MK
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See aeg …
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Aprill: naeru- ja naljakuu või hoopis laulu- ja kevadekuu …

Millist päeva saab pidada pühaks?
Millal lõpeb see hingedel mäng?
Keegi kusagil kedagi pilab
jäänud järele kurbus ja äng.
Ja ikkagi saabumas kevad
saatjaks kurgede otsiv lend.
Selles tuleku-mineku rägas
aina otsin ja otsin ka end …

Kundas kevadet otsimas

…
meri meri
iseenesevärviline meri
sinine merihein kallastel
teravad lehed piikidena püsti
oota sa õelusehunnik
mul on kolm sireliõnne
ma armastan meriheina
valgeid kajakaid merel
ja kivimürakaid rannas
neidsamu mida mööda võib
hüpata kaugemale muulide lõpust
meri meri
iseenesevärviline meri
kust sa õppisid lohutamiskunsti

Millist päeva saab pidada pühaks?
Millal algama otsast peab taas?
Kestab hullus siis tõesti seni
kuni kõik on rinnuli maas.
Ja ikkagi saabumas kevad
saatjaks tärkava looduse hõng.
Selles kõigil on oma osa
nii habras ja õrn - elulõng.
Sellel kurval päeval …
Tükikese
Sinilille sinist
Kimbukese
Kuldtähe kollast
Veidi veel
Rohu rohelist
Seoksin kimpu
Metsameeleolu
Omade mõtetega
Köidaksin kõik
Õhkõrna udulindiga
Mõeldes sinule
Saadaksin teele
Lõokese lõõritusega
Vabadusele …

Foto autor Sirje Liiskmaa

1992
Nende siniste silmade pärast
nende siniste silmade pärast
ma ju ütlengi sulle
ma armastan linna mere ääres
sest ainult tema suudab
oma tuhandetes silmades
peegeldada mere rohelist
sest ainult tema graniidist müürid
teavad kuidas ma vahel
tormaksin kaasa
suitsu sülgavate vedurite kutsuva
vilega
nende meresiniste silmade pärast
ma ütlengi sulle
ma armastan linna mere ääres

Panin 1. aprilli hommikul kummikud
jalga ja otsustasin, et just täna on see
päev, kui ma võtan fotoaparaadi ja lähen
kontorist välja kevadet otsima.
Läbi kooli männiku minnes oli tunda,
et õhus on olemas see mingi seletamatu,
mida tunnebki ainult üks kord aastas ja
mille kohta öeldakse: kevade lõhn. Ma
tean täpselt, et sügis lõhnab nagu floksipeenar vanaema aias, aga ma ei tea,
kuidas nimetada kevade lõhna. Ometi
oli ilmselge, et just nüüd on ta kohal …
Päike paistis ja säras iga üksiku
lombi killukeselt tuhandekordselt tagasi. Kõik veed olid kui kusagilt tammi

tagant lahti pääsenud. Igal kallakul oli
oma veenire ja kõik need veed ruttasid
rõõmsa vulinaga aina allapoole ja allapoole. See suur rõõm võis nii mõnigi
kord lõppeda uputusega kellegi keldris
või tõelise üleujutusega kellegi aiamaal
… aga selles vees oli nii palju kevadet
…
Hea kui on jalas kummikud ja sa
võid minna otse mäest alla koos voolava
veega. Kahju ainult sellest, et see liikumine, see rõõmus rahutus, see talvisest
tardumusest pääsemine, see ei tahtnud
kuidagi pildi peale mahtuda. Pildile
jäid ainult varjud tuhandekordselt ta-

Mida mina saan teha Eesti heaks?
Kunda ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Tanel Lindlo saavutas vabariigi presidendi kirjatalgutel 2009 “Mida
mina saan teha Eesti heaks?” gümnaasiumiastmes II koha (juhendaja õpetaja Tiiu Jalakas).
See idee: kirjutada Eesti Vabariigile oma väikeseid
mõtteid riigist, kus elan, on ju tegelikkuses absurdne, et
nii lolli mõtet ei tohiks isegi kaaluda. Sellegipoolest olin
just mina see vähestest, kes olid nõus kirjutama essee (42
gümnaasiumiõpilast osales), taibates hiljem - see ju riiklik
propaganda! -, ja üldse nii naiivselt ülesehitatud jutustus,
sisimas kartes, et nii ma ju tegelikult mõtlengi.

Ma tean üht laulu …
lepatriinud on mere lapsed
kas usud
kunagi ma nägin
kuidas nad tulid
sadade kaupa merest
otse merest
ja kogu rand
kõik hallid ja kõik roosad kivid
olid täis täpilisi lepatriinusid

gasi peegelduvast valgusest ja taeva
peegelpilt veemärjal maal.
Ma läksin otsima kevadet ja ma kuulsin teda. Ma kuulsin seda erilist kutset,
mis on peidus ruttava vee vulinas. Ma
kuulsin seda rahutust, mis on mööduva
linnupaari hääles. See kummaline tunne,
et kevad on alanud …
Kõik roheline oli kindlalt luku taga
veel paisumata pungade suletuses.
Ometi oli see tunne, et kohe-kohe
hakkab midagi toimuma … kevadetunne …
Sirje Liiskmaa
Kunda linna heakorranõunik

Öelgu teised mis tahes, aga see olin mina, kes surus
presidendil kätt. Mina, kellesse investeeriti, et saaksin
osta ja lugeda raamatuid, arendades nii seda väikest ja
armsat riiki. Mulle, kellele näidati Kadrioru lossi, lootes,
et kunagi, kui sinna uuesti satun, pole vaja pikka juttu
rääkida. Mina see olin. See oleks võinud ka olla keegi
teine, ainult et mina jaksasin. See kord.

Isamaale

See oli lepatriinulaul

…

Kui ma teile maailma ehitaksin,
võtaksin ainult vikerkaarevärvid,
et üleliigsest hallusest lahti saada.
tuul toob sooje sõnumeid
Ma põimiksin nad läbi
rõõmupisaratega,
rõõmu pärast nutta pole ju häbiasi.
Ma teeksin linnad
vikerkaarevärvidest.
tuul toob sooje sõnumeid
Ma kingiksin teile kogu headuse,
soolased pärispisarad jätaksin endale.
Ärge pahandage kui ma olengi vahel
kurb.
tuul toob sooje sõnumeid.
1971

Isa..!? Isa...?! Kas tunned sama
valu, mida minagi? Ma mõtlen, et
pole siin ammu käinud. Võib-olla
hirmust. Võib-olla kardan, sest nii on
moes. Ma ei saa isegi aru. Tead, ma
igatsesin seda küngast, mille peal on
nii ilus kaugustesse vaadata. Oodata
ja vaadata. Aga kõige hullem, mida
teha võib, on oodata. Lihtsalt oodata.
Vaikuses. Nagu mina. See mõjub
rängalt, kui kõik ei õnnestu nii, nagu
tahaks. Ja...Isa?...anna mulle andeks.
Ma püüan parem olla. Ja truu samuti.
Isa...!?! Isa...!? See on ju ilus!
Tumeroheline sammal lumevaibana
mändide all, ühegi hunniku ja
loiguta. Ainult ma ei mõista, miks
siin on asju, mis siia ei kuulu? See
külmkapp, aga ka täis kilekott ei ole
ju ometi Sinu annid!? Tead, Isa...!?
Nüüd muutub see kõik! Ma püüan...
Võtan kasutusele oma kaks kämmalt
ja annan neile Sinu hüveks vaba
voli. Sellest kõigest siin saab minu
Vargamäe. Ainult et siia saabub
armastus. Ja siis ei pea kutsuma metsa
talgutele - Sinust hakatakse hoolima,

mitte ainult mina, vaid teised ka .
Isa...!?! Isa...?!! See kaar siin... on
ilus. Tead, ma ütlen Sulle: Sinu heaks
oleks ma valmis laulma oma hääle
kähedaks. Laulaksin Sinu heaks! Ja
ma võiksin ka kirjutada luuletuse. Mis
siis, et algelise riimiluuletuse. Aga
südamest! Ma ei teagi, millest täpselt
ma kirjutaks, kuid seal sees oleksid
pilved, muld, tiigike ja karuott.
Eks ma siis laulaks seda laulu oma
häälega, mis küll hästi viisi ei pea, aga
see-eest ma soovin! Isa... Ma loodan,
et ka Sina näed ja kuuled mu laulu, kui
see kord valmis saab.
Isa...!? Isa...!? Siin on nii palju
rahvast. Ainult et miks nii tõsised
teised? Kõik kõnnivad, on ka noori,
kes üritavad olla rõõmsad - aga
ikkagi nii tõsiselt. Tead, ma luban,
et ma naeratan iga päev. Mitte
kohustusest, vaid sest ma tahan. Mis
siis, et hambad on mul kollakad ja
natuke viltu. Ikkagi soovin naeratada.
Rõõmust. Naeratada täna. Homme.
Ka järgmisel aastal, samal ajal.

Isa...?! Isa...?! Siit tornist näeb
nii kaugele. Nagu oleksid siin minu
mõtted - nii kõrged ja heledad. Tead,
ma küll ei saa lubada, sest lubadus
ei maksa midagi, aga ma püüan
ennast harida, et kasutada omandatud
haridust ja oma lennukaid ideid, et
muuta paremaks. Seda ma ju ikka
suudan, isegi kui mul teisteks asjadeks
jõudu ei ole. Sest tead, Isa... lootusest
peab kinni hoidma, kahe käega.
Isa...!??!! Nii-nii keeruline, kui
isegi lihtsamaid asju ei suuda Sinu
heaks teha. Kuigi Sina oled pakkunud
mulle loendamatult palju hüvesid.
Haridust. Hambaravi. Randu ja
metsi, kus päevi õhtusse kanda.
Ilusat kultuuri - eriti kirjandust, mis
vanemana tundes muutub mulle aina
lähedasemaks ja tähtsamaks. Eesti
Televisiooni. Inimesi, nii meeldivaid
kui ka vastupidiseid. Ja kõike muud
samuti. Ja tead, Isamaa: lihtsalt
võrratu on kõik siin künka peal.
Tanel Lindlo

…
mida sa tahad
et sinised seebimullid
poleks liiga sinised
et taevas ujuksid
vahukooretordid
et roheline valgusallikas
annaks triibulist valgust
et päikeselilled
ei tantsiks tapeetlaval
et metsmesilase kõht
ei oleks nii soe ja kollane
mida sa tahad
et võimalik oleks
võimatuks saanud
kust sa arvad leidvat
nii palju mõistmist
…
Udude hall unenägu
see on minu jaoks
ilusaim muinasjutt
kui seisan mõttekuristiku äärel
ja tunnen endast läbi minemas
jõgede hõbedasi linte
siis tean et suudaksin veel palju
kuid mõtet sillerdavad varjud
veepiiril on sageli petlikud
hüüan küll kuid keegi ei kuule
vaikus matab kajagi
selles tunneterägastikus
hall linik mähib endasse
mureliku mõtleja see olen ju mina
aga keegi ei tea
sest minu ümber
on udude hall unenägu
ja see on muusika minu kõrvadele
annaksin ta edasi ka teile
te olete liiga tsiviliseeritud
mõistmaks üksiku südame häält
vaikus matab kajagi
...
Olematus
ei saa kunagi valitsema
olemiste üle
olemisrõõm polegi nii tühine
kui ta olemas on
siis aitab vahest sellestki
et õnnelik olla
…
Varju ja valguselembesed
suured ja väikesed puud
mahlavagudest tikitud oksad
andmas päiksele suud
vihmapisaraist helkivaid keesid
pungaridasid raskelt rippu
valges lõhnavas vaigumeres
iga puu hoiab kevadelippu
…
Käed kõrgele harali sõrmed
tunnen aega enesest läbi
seisan lume lapitud vaibal
kogunisti avatud päikesele
täna sündisin ma uuesti
koos pööraste päikesekiirtega
laulsin ma metsapuudele
tantsisin jääväljade kohal
ja püüdsin rõõmukuulutajaid
nad olid kõik minus
kui ma vaigupiisku noppisin
piiritu vabadustunne on õhus
ma imen endasse kõik veepiisad
ja olen üks suur rõõm
1970-1971
Sirje Liiskmaa

MEIE KODU
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MUUSIKAKOOLI VILISTLASED MEENUTAVAD
* Millal ja mida Sa Kunda muusikakoolis õppisid? Kunda muusikakoolis aastatel
1995-2002 ning erialaks oli akordion.
* Kuidas muusikakool Sind ja Sinu elu
mõjutas v muutis?
Muusikakool muutis minu elu üsna
tugevalt. Peale Kunda muusikakooli lõppu
läksin muusikat edasi õppima Heino Elleri
nimelisse Tartu muusikakooli ning hetkel
õpin Eesti muusika- ja teatriakadeemias.
* Eredaim mälestus muusikakoolist?
Kunda muusikakoolist on mul meelde jäänud
siiani minu esimesed tunnid ning õpetajad.
* Milline on Sinu suhe muusika ja muusikategemisega tänasel päeval? Hetkel ma
muusikaga väga tegev ei ole. Pigem on minu
jaoks muusika praegu see, mis tuleb raadiost
või plaadi pealt.
* Milline oli lemmikõppeaine ning
kooli ajal õpitud lemmikpala? Meeldisid kõik ained. Aga kui välja tuua ikkagi
mõni lemmik, siis nimetaksin eriala ehk
akordioni tunde. Lemmikpalaks võis olla
Tšardaš (Monti) – selle pala õigekirjas ma
muidugi hetkel kindel ei ole (hääldus oli selle
pala pealkirjal vähemalt selline). Täpsemalt
oskaks kindlasti öelda minu eriala õpetaja
Merike Suban.
* Kes oli Sinu lemmikõpetaja (või kõige
nõudlikum, karmim, kes huvitavam, emotsionaalsem õpetaja jne)? Kõik õpetajad olid
toredad ja head ning sain nende kõigiga hästi
läbi. Kõik õpetajad olid omamoodi nõudlikud ning mõnikord ka karmid – vastavalt
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vajadusele.
* Kus ja kellele Sa esinenud oled? Kas
mäletad esimest esinemist? Oma esimest
esinemist ma enam ei mäleta. Olla võis
see 1996 aasta kevadel Kunda muusikakooli majas ning arvatavasti oli tegemist eriala
arvestusega. Esinenud olen Kunda perioodil
üsna palju ja paljudele. Rohkem arvatavasti
muusikakooli rahvale.
* Kas mäletad lõpueksamit või üldse
toonast hariduskulgu (etüüde, nende
tampimist jne)? Eks see palade õppimine
võttis ikka omajagu aega. Erilist “tampimist”
ei olnud. Enamasti jäid mul lood hästi meelde
(kui olin piisavalt harjutanud). Lõpueksamist
mäletan seda, et olin arusaadavatel põhjustel üsna ärevil ja närvis. Sellega meenub ka
üks huvitav seik: peale eksamit ja hinnete
arutamist tuli toonane direktor minu juurde
hinnet teatama ja tema sõnad olid järgmised:
“Kuute me sulle kahjuks panna ei saanud”.
Eksamil muidu läks midagi ka segamini, kuid
lõpuks laabus kõik kenasti.
* Kus ja kuidas Sa oma pilli/laulu harjutasid? Kas selle pärast naabritega nagistamist ei olnud? Naabritega harjutamise
teemal mul probleeme ei olnud. Nad harjusid
sellega üsna kiiresti. Peamiselt harjutasin
kodus, kuid mõnikord juhtus ka see, et harjutada tuli vahetult enne eriala tundi.
* Lisada võib ka vabas vormis mõtteid
muusikakooli, muusika ja muusikaõpingute kohta :) Muusikaga olen tegelenud juba
peaaegu 14 aastat. Selle ajaga olen saanud
ka juba väga palju kogemusi. Muusika õpingud on üldiselt rasked ning nõuavad suurt

Foto muusikakooli algusaastast 1963 (erakogust),
pöördel õpetajate ja õpilaste nimed
*Millal ja mida Sa Kunda muusikakoolis õppisid?
1991-2001 (lõpetasin 1999). Õppisin
viiulit ning teise erialana käisin ka kooriklassis. Hiljem olin veel paar aastat “üleajateenija” – käisin edasi kooriklassis ning
õppisin veidike saksofoni (tahtsin teada,
mis tunne on puhkpilli mängida).
* Kuidas muusikakool Sind ja Sinu
elu mõjutas v muutis?
Oli olemas üks tore koht, kus peale
kooli olla, igatahes parem kui kuskil niisama “tšillida”.
Kuidas muutis? Noh, kui nüüd väga
peenelt öelda, siis ehk andis muusikakool
mulle mingit sisemist harmooniat. Usun,
et muusikakoolis käimata oleksin ma
mõnevõrra teistsugune inimene … ja ma
täitsa meeldin iseendale :D
Kõige otsesemat kasu tunnen muusikakoolist saadud noodilugemisoskusest ja
solfedžotundidest – kunagi õppides ei
osanud ma arvatagi, et mul neid teadmisi
nii sagedasti (peaaegu igapäevaselt) vaja
hakkab minema.
* Eredaim mälestus muusikakoolist?
Oi kui keeruline küsimus, ma üldiselt
väärtustan pigem tervikut, mitte niivõrd
üksikuid sündmusi.
Aga no kui “eredaim mälestus”, siis
kohe tuleb meelde, kuidas koos ühe
kaasõpilasega direktori kabineti aknast
sisse ronisime (direktori lahkel loal :D).
Ning väga eredad ja närvilised hetked
meenuvad ka seoses eksamitega, eriti eksamiootusega. Ja jõulupakid tulevad kah
meelde, üldse olid muusikakoolis väga
südamlikud jõulupeod, nagu selline oma
pisike pere oleks seal olnud. Ja üldse oli
seal kogu aeg kuidagi väga lõbus, ei teagi
miks, lihtsalt oli.
* Milline on Sinu suhe muusika ja
muusikategemisega tänasel päeval?
Laulan Tartu üliõpilassegakooris.
Ütleme nii, et ilma noodilugemisoskuseta,
teoreetiliste algteadmisteta ning mõningase häälekoolita oleks korralikus kooris
ikka päris keeruline hakkama saada. Hetkel olen koori abikoorivanem ning kuulun
juba mitmendat aastat ka koori juhatusse
- seega tegelen üsna aktiivselt ka kultuurikorralduslike asjadega. Lisaks puutun kultuurivaldkonnaga (sh muusikaga)
mõnevõrra kokku oma igapäevases töös.
Ja Vanemuise kontserdimajja ning igasugu
teistesse Tartu linna kontserdipaikadesse
eksin kah päris sageli ära. Ütleme siis nii,
et suhe muusika ning kõrgkultuuriga laiemalt on positiivne.
* Milline oli lemmikõppeaine ning
kooli ajal õpitud lemmikpala?
Õppeaine – solf oli lahe, mulle jubedalt
meeldivad igasugused teoreetilised värgid,
kindlasti ka muusikaajalugu ja selle mõtestamine. Kuna olin muusikakooli lõpetamise ajal veel väga lapsuke, ei osanud ma
neid teadmisi ehk vääriliselt hinnata, kuid
asju ise hiljem edasi uurides ja mõtestades,
on olnud hea, kui mingisugunegi “vunda-

ment” või teadmiste baas eelnevalt olemas
on. Olen hiljem ülikoolis ka vabaainetena
mõningaid muusikapsühholoogia ning
muusikatunnetusega seostuvaid aineid
läbinud. Ega ilma Kunda muusikakoolis
käimata ma ilmselt selliste teemade ning
huvideni jõudnud ei oleks.
Kestev koorilauluarmastus on ka
ilmselt muusikakooli kooriklassist pärit.
Ühesõnaga ma ei suuda lemmikõppeainet
välja tuua, aga armastasin enam pillimänguga otseselt mitteseotud ainetunde.
Lemmikpala - Koopa orav (L.V
Beethoven)
* Kes oli Sinu lemmikõpetaja (või
kõige nõudlikum, karmim, kes huvitavam, emotsionaalsem õpetaja jne)?
Nõudlikum – Mae Tammis (oi kus ma
kartsin neid diktaate)
Karmim – Mae Tammis
Huvitavam – Mae Tammis
Emotsionaalsem – Mae Tammis
Ehk siis – no Mae Tammis on ikka tugevalt meelde jäänud! Sügav austus! Ja
see ei tähenda, et teised õpetajad kuidagi
vähemolulised oleksid, lihtsalt MT oli igas
mõttes eriline!
* Kus ja kellele Sa esinenud oled?
Kas mäletad esimest esinemist?
Esimene esinemine muusikakooli
raames oli vist mingi nn akadeemiline
esinemine, midagi eriti ei mäleta, närvis ei
olnud üldse. Olin enne muusikakooli kah
korduvalt esinenud, nii et seda ma otseselt
ei kartnud. Esinemishirm tuli ikkagi millalgi hiljem. Kus oleme esinenud: mäletan
lõputuid jõuluesinemisi: kooriklassiga
klubis mingite linna jõulupidude raames,
esinemised keskkoolis, hooldekodus,
lasteaias, Kunda Nordic Tsemendis, muusikakoolide päevadel … kindlasti midagi
veel.
* Kas mäletad lõpueksamit või üldse
toonast hariduskulgu (etüüde, nende
tampimist jne)?
Eks ma ikka eksameid mäletan. Kuna
olen suhteliselt noor inimene, siis selles
haridussüsteemis vast midagi väga kardinaalset muutunud ei ole. Eks ma ikka harjutasin enne eksameid kõvasti, aga mingit
jubedat tampimist või paanikat nüüd kah
ei mäleta.
* Kus ja kuidas Sa oma pilli/laulu
harjutasid? Kas selle pärast naabritega
nagistamist ei olnud?
Ma ei olnud eriti usin kodus harjutaja
(shame of me), mulle meeldis lihtsalt seal
koolis käia. Nagu ka varem mainisin, ei
olnud pillimäng minu jaoks peamine, olen
alati olnud pigem teoreetilise suunitlusega
inimene, mistõttu “laua taga istumise
tunde” nautisin palju enam.
* Lisada võib ka vabas vormis
mõtteid muusikakooli, muusika ja muusikaõpingute kohta :)
Mul on jube hea meel, et ma Kunda
Muusikakoolis käisin.
Õie-Liisi Lipmaa

* Millal ja mida Sa Kunda muusikakoolis õppisid? … eelklass, 4a klaverit ja
5a flööti
* Kuidas muusikakool Sind ja Sinu
elu mõjutas v muutis? Kasutegur – õppisin
päeva planeerima ja sellest on kasu tänaseni
* Eredaim mälestus muusikakoolist?
Meenub seik muusikakooli astumisega. Käisin siis lasteaias ja tolleaegne muusikakooli
direktor Sirje Tambi tuli lasteaeda, vaja oli
õpilasi eelklassi. Osutusin valituks. Meie
peres oli aga kombeks, et arvamust küsiti
mõlema vanema käest. Ma ei jõudnud õhtut
ära oodata, millal saan ka isa käest küsida …
Isa vastus: “Hakka või kohe minema”. Ma
olin nii õnnelik.
Käisin 1. või 2. klaveriklassis ja meie
õpetaja Mäekivi käis välismaal ja tõi igale
tema klassi õpilasele vildikad (4 tk pakis).
Me olime väga uhked.
* Milline on Sinu suhe muusika ja
muu-sikategemisega tänasel päeval?
Muusika on kogu aeg mu ümber. Laulan
Kunda muusikakooli vilistlaskooris.
* Milline oli lemmikõppeaine ning
kooli ajal õpitud lemmikpala?
Lemmikõppeaine – ansamblitund (mängisin õpetajaga duetti, väga ilusad lood olid).
Lemmikpala – 3. flöödiklass … “Luik”
* Kes oli Sinu lemmikõpetaja (või kõige

nõudlikum, karmim, kes huvitavam, emotsionaalsem õpetaja jne)? Lemmikõpetajat
ei mäleta, aga kõige nõudlikum/rangem õp
Kivimägi (eesnime ei mäleta) (lugu jäi katki
kui ranne alla vajus või käsi ei olnud nii, nagu
hoiaks palli).
* Kas mäletad lõpueksamit või üldse
toonast hariduskulgu (etüüde, nende
tampimist jne)?
Klaveris “viskasid üle” heliredelid, akordid - eriti kevadel, kui sõbrad õues mängisid.
Meil oli puhkpillis tore seltskond ja väga
mõistlik erialaõpetaja.
Lõpueksam läks mul väga hästi, aga
meenub seik lõpuaktuselt, mis toimus klubis.
Muusikakooli saali seinal oli üks loodusmaal
ja esinedes ma alati vaatasin seda. Tavaliselt
kõik õnnestus, aga klubis maali polnud ...
(eksamipala koosnes mitmest osast), üks osa
jäi vahele. Minu klaverisaatja õp J. Aasamets
(meil sobis koostöö väga hästi) tabas ära ja
kõik lõppes ok.
* Kus ja kuidas Sa oma pilli/laulu
harjutasid? Kas selle pärast naabritega
nagistamist ei olnud?
Tavaliselt harjutasin kodus, kui ei jõudnud, siis kähku enne tundi (kooli ajal olin
väga aktiivne noor - tegelesin lisaks veel
spordi ja peaaegu kõigega).
Katrin Viilver

pühendumust. Siiski meenutades muusikakooli aega, siis olin üsna korralik, kuigi üks
kord leidsin ennast ka ukse tagant (ilmselt
segasime klassivennaga tundi) – pärast oli ka
natuke piinlik. Muusikakoolist jäi mulle ka
külge nimetus “rahvamuusik”, sest tavaliselt
enne solfedžo tundi mängisin ma klaveril
n-ö rahvalikke teoseid. Solfedžo klass aga
asus kohe õpetajate toa kõrval – seal mulle
see nimetus siis ilmselt pandigi. Peale kooli
õpetajatega suheldes olen ka teada saanud
seda, kuidas nemad aru said, et mina majas olen – “… kui solfedžo klassist hakkas
kõlama “Valged roosid”, siis oli Jürgen majja
jõudnud”.
Jürgen Ojamaa

*Millal ja mida Sa Kunda muusikakoolis õppisid? 1970-1979 viiulit
* Kuidas muusikakool Sind ja
Sinu elu mõjutas v muutis? Ma ei tea,
kas see on just muusikakooli mõju, aga
muusika on minu hinges ja see on hea.
Muusikakool kui institutsioon andis
positiivseid elamusi. Tol ajal oli kool
Mere tänavas, kui läksid juba üle UusSadama tee ja kuulsid neid pasuna tuututusi ja klaveriklimberdust (kui mängitakse mitmel klaveril erinevaid palasid
üheaegselt), siis tuli tunne, et nüüd olen
kodus. Muusikakool oli väga turvaline
koht, inimesed tundusid seal hoopis
teistsugused (rahulikud, väljapeetud,
lõbusad) kõik oli nii rahulik, kodune,
õdus. Väga soe-soe meenutus.
* Eredaim mälestus muusikakoolist? Kui olin kolm aastat edukalt
või siis vähem edukalt viiulit õppinud,
avastasin ma neljandas klassis (ealised
muutused vist), et mul ei ole mitte
mingit muusikalist kuulmist - pole kunagi olnudki, et ma ei suuda aru saada,
millal ma mustalt mängin. Loomulikult
ei saanud põhjus olla minu peaaegu
olematus harjutamises. Peale pikka
vestlust sel teemal oma erialaõpetajaga,
ta näis tookord üsna pahane, püüdsin
end kokku võtta ning ennäe imet, mõne
aja pärast naasis ka muusikaline kuulmine minu juurde.
* Milline on Sinu suhe muusika ja
muusikategemisega tänasel päeval?
Armastan igasugust muusikat, vastavalt
meeleolule. Armastan laulda, praktiliselt
kogu aeg (enda sees). Häält kasutades
laulan ka vilistlaskooris.
* Milline oli lemmikõppeaine ning
kooli ajal õpitud lemmikpala? Lemmikaine oli muusika literatuur, helilooja
on Vivaldi, lemmikpalaks jäi lõpueksami suurvorm Riedingi kontsert.
* Kes oli Sinu lemmikõpetaja (või
kõige nõudlikum, karmim, kes huvitavam, emotsionaalsem õpetaja jne)?
Lemmikõpetaja oli ikka erialaõpetaja,
minul siis S. Tambi, siis veel literatuuri õpetaja Liivi Lepik (alati naeratav
ja hästi rahulik, suur rahu ise), solfedžo
õpetaja Tiiu Kotkas (lihtsalt mõnus).
Kõige imposantsemad olid õpetajad
Kaivojad (soengud, riided, hoiak).
Õpetaja Tammis - range õpetaja, kui ta
silmad kissi tõmbas ja suu kriipsuks, oli
selge, et asjad pole hästi.
* Kas mäletad esimest esinemist?
Esimene esinemine oli muusikakoolis ja
esitasin pala “Kukeke”, helilooja vist oli
Baklanova.
* Kas mäletad lõpueksamit või
üldse toonast hariduskulgu (etüüde,
nende tampimist jne)? Lõpueksamil
mängisin Riedingi Kontserti, ilus suurvorm, positiivsed elamused, mulle
meeldis ennast kokku võtta.
* Kus ja kuidas Sa oma pilli/laulu
harjutasid? Kas selle pärast naabritega nagistamist ei olnud? Pilli harjutasin kodus, naabrid ei nurisenud. Tõele
au andes sai pilli harjutatud ilmselgelt
liiga vähe, nii et naabritel polnud vajagi
nuriseda.
* Lisada võib ka vabas vormis
mõtteid muusikakooli, muusika ja
muusikaõpingute kohta :) Mäletan,
et tohutult mõnusad olid pikad jalutuskäigud muusikakoolist koju mööda
Kalevi tänavat, seal autosid ei sõitnud,
mõnus rahulik tänav, lilleaiad tänava
ääres ja teel me siis sõbrannadega arutasime oma tüdrukute asju, see kuidagi
ühendas meid. Ilus aeg.
Tiina Tamberg
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Torekatega Imastus
Külastasime
kevadpühadeeelsel
nädalal 7 õpilasega Imastu kool-kodu.
Traditsioon kord aastas seal külas käia
algas juba mitu aastat tagasi. Tavaliselt
käisime seal jõulueelsel ajal, et koos
piparkooke küpsetada, mängida, laulda,
vestelda. Seekord aga siis enne lihavõtteid,
et koos mune värvida, laulda, pealelõunast
aega veeta.
Varasemad kogemused näitasid, et kes
algul seal käima olid hakanud, soovisid
ikka tagasi minna. Selleks aastaks aga
olid vanad käijad kooli lõpetanud ning
võimalus uutel soovijatel minna. Tahtjaid
leidus hoopis rohkem kui väikebuss
mahutas. Kaasa võtsime ka Torevantsi,
kes lootis seal sabatantsu tantsida, kallisid
saada ja jagada.
Kohtumine oli nagu ikka liigutav, soe,
hingepuudutav. Oluline oli see Imastus
olijate kui meie õpilaste jaoks.
Palusin noortel kirjutada järgmiseks
päevaks oma mõtteid ja äratundmisi, mis
sellest külastusest neil tekkis. Marleenilt
sain väga südamliku, kauni ja pika kirja,
millest mõne väikse killu toon välja:
* See käik Imastusse oli mu viimaste
nädalate ehk kõige arukam ja südant
liigutavam hetk. Vastuvõtt oli soe, meid
oodati.
* ... Edasi läksime teisi ruume
vaatama; käisime muusikatoas ja teistes
ruumides. Koridoris hakkasin ma lihtsalt
nutma - täiesti selgest taevast - ennastki
pani imestama. Ma nägin endavanuseid
noormehi ja mõtlesin, et kui nad meie
mõistes normaalsed oleksid, siis millega
nad tegeleksid? Äkki mõni oleks tubli
sportlane või muusik? Äkki oleks nende
seas tulevane Nobeli preemia laureaat?
Aga ühe emaüsas toimunud viperuse
pärast jääb neil selline elu tundmata ...
Aga ma usun, et Jumalal on meie kõigiga
oma eesmärk - ehk ka nendega.
* Ukse juures tabas mind üks väikene
kallinaator, kes kohe nõudis paisid ja
hellust. Mulle meenus, kuidas mulle
kunagi öeldi seoses puudega laste
sünnitamisega: “Kas meil on vaja toota
neid saamatuid värdjaid?” Jah, meil on
neid vaja ... sest ... igaühel on õigus elule.
Ja värdjad ei ole nemad, vaid need, kes
teist nii nimetavad.
* Oli meeldiv, et sealsed asukad vajasid
nii palju hellust ja kallistusi, oli suur rõõm
kedagi emmata. Mõnus oli, kui keegi sult
selja tagant kinni võttis ja lihtsalt hoidis.
* Ma ei kahetse, et ma seal käisin...mul
on mida mäletada. Pealegi avastasin ma
oma sõprades uue külje ... sellise ilusa
külje, mis tegeleb puuetega inimeste
aitamisega.
*Ma naasen sinna kindlasti, sest
nendes on rohkem inimlikkust kui meis,
nn normaalsetes inimestes.

Liisa aga kirjutas sellest nagu ehtne
(tulevane) ajakirjanik:
Imastu. Mõned päevad tagasi ei
öelnud see kohanimi mulle midagi. Ma
vist kusagil kauges ajusopis teadsin, et
seal asub lastekodu või midagi taolist.
Igatahes, teisipäeval sain võimaluse sinna
minna. Esiteks oli väike hirm: millised
nad on, mida nad teevad, kui sügav on
nende erinevus tavalisest inimesest?
Siiski, nad on ju kõik inimesed, mis sest et
teistsugused. Kui mõned jaotavad inimesed
normaalseteks ja ebanormaalseteks, siis
kui ma varem üritasin seda vältida, siis
nüüd on see minu puhul lausa tugevalt
vastunäidustatud. On vaid tavalised ning
ebatavalised. Sealsed elanikud paistsid
silma oma rõõmsameelsusega ja vaba
olekuga. Nende ümber polnud tavalist
kookonit, mis on meid igapäevastes
tegemistes ümbritsevatel inimestel. Me
hoiame oma emotsioone all, me ei julge
valjult naerda, kartmata, et keegi meile
viltu vaatab; kui on vaja inimestega
tutvust teha, hoiame esialgu eemale, kuigi
uudishimu tahab seestpoolt ära tappa.
Nende puhul see ei kehti. Tahtmatult
tõmbas suu naerule, kuidas kõik kooris
ning läbisegi “hernesupp” hüüdsid, kui
keegi pilti tegi. Kuigi neil jääb mõne
koha pealt natuke puudu, on see-eest neile
teisi andeid kuhjaga antud. Ahhetama
võttis nende käsitöö, alustades pisikestest
tuttidest tehtud lihavõttejänestest ja
lõpetades näiteks tikitud padjaga,
milletaolisi ma imetlen mõnikord
vanaemal külas käies. Kuigi mõnel neist
on mõistus väikese lapse tasemel, siis
loovuse poolest on neil nuppu umbes 150
korda rohkem kui minul. Nende loovus on
erakordne.
Rõõmuga näitas Moonika, üks koolkodu elanik, meile oma tuba. See oli
kaunis, puhas ja hubane.
Seal, maja kõrgeimal korrusel, tekkis
mul esimest korda selle reisi jooksul
pisike hirm, kui mul järsku käest haarati
ning seda innukalt raputama hakati. Ning
seejärel olin tunnistaja ühe kaaslase
murdumisele. Siiski, kui inimesed võtaksid
sealsetelt asukatelt natukenegi rohkem
õppust, oleksid rõõmsameelsemad ja ilma
valehäbita, julgeksid naerda ja naeratada,
oleks maailm parem paik. Seega, nii
uskumatu, kui see ka ei tundu, on meil
neilt väga palju õppida. Kõige paremini
jäigi mulle meelde nende rõõmsameelsus,
selline, mida näeme väikestel lastel, kellel
pole veel kogemust õelate inimestega, kes
nende naeru maha suruvad. Kirjutas Liisa
Tulvik.
Lea Metsis
Koolipsühholoog

MEIE KODU

Millest on tehtud väikesed poisid ja tüdrukud?

9. aprillil 2009 toimus Kundas LääneVirumaa alushariduse konverents “Millest
on tehtud väikesed poisid ja tüdrukud”.
Konverentsi juhatasid sisse pisike
poiss ja pisike tüdruk (fotol), kes laulsid
koos konverentsi tunnuslaulu. Järgnesid
tervitused Kunda linnapealt Allar Aronilt,
Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja
kultuuriosakonna
juhatajalt
Marge
Lepikult ning Kunda linna haridus- ja
kultuurinõunikult Moonika Mägipõllult.
Konverents toimus kaheteistkümnendat
korda, kuid esmakordselt Kundas ja
Kunda lasteaia meeskonna korraldusel
ning eestvedamisel. Konverentsist võttis
osa u 125 külalist.
Ettekande
tegi
Toivo
Niiberg
(loodusteaduste
magister
ja
psühholoogiamagister) ning Ervin Laanvee

(pedagoogikamagister).
Peateemaks
oli poiste (meeste) ja tüdrukute (naiste)
bioloogiline (geneetiline) eripära ning
funktsionaalsed
ja
käitumuslikud
erinevused, millega tuleb arvestada nii
igapäevases (pere)elus kui ka lasteaias ja
koolis poisse ning tüdrukuid õpetades.
Kõneldi
laste
identiteedikriisist
kaasaegses maailmas, kus varakult
õpitakse end virtuaalselt kellekski teiseks
konstrueerima. Samuti aktseleratsioonist,
mis
väljendub
keskmise
kasvu
pikenemises u 21 cm võrra viimase 50
aasta jooksul Euroopas. Sellega seoses on
õppimise kontekstis oluline arvestada, et
just poiste hüppelise kasvamise perioodil
ei suuda nad õppimisele keskenduda.
Tüdrukud küpsevad aktseleratsiooni

tõttu varem. Erineva arengutasemega
lapsed – poisid ja tüdrukud – aga ei sobi
ühte klassi. Lahenduseks pakkus Toivo
Niiberg kahte võimalust: esiteks, et poisid
läheksid hiljem kooli, või teiseks, et poisid
ja tüdrukud õpiksid küll ühes koolis, kuid
erinevates klassides. Kusjuures oluline
pole mitte klassiruumide eraldatus, vaid
täiesti erineva tüdrukutele või poistele
suunatud õppemetoodika kasutamine.
Lisaks oli juttu hinnete võimust
koolilaste üle, sotsiaalse küpsuse tähtsusest
lugemisoskuse
ees
kooliminekul,
universaalsest pedagoogikast (mida olemas
pole) ning kaasaegsest pedagoogikast,
mis ei keskendu distsipliinile kui
välisele kontrollile, vaid sisemisele
enesekontrollile ja –analüüsile, samuti
tunnustamisvajadusest, väärtushinnangute
väärastumisvõimalustest,
düsfunktsionaalsete mõtete tekkimisest,
sotsiaalsetest ja seksuaalsetest hälvetest
ning sellest, mida kodu ja kool saaksid
ja peaksid nende ennetamiseks tegema
või kuidas vajadusel lapse abistamiseks
kiiresti ja adekvaatselt reageerima.
Kunda linna lasteaia juhataja Tatjana
Vallaste ütles konverentsi kokkuvõtvalt,
et küsimus kõige laiemas mõttes on ju
selles, kuidas kasvatada väikestest poistest
ja tüdrukutest emotsionaalsed, otsustus- ja
vastutusvõimelised ning eluterved mehed
ja naised.
Üllatusega esines konverentsikülalistele
Kunda laste tantsurühm KuVa oma
kasside tantsuga (millega esineti ka
“Koolitantsu” festivali lõppkontserdil).
Pärast konverentsi oli huvilistel võimalik
külastada Kunda lasteaeda. Avatud oli
näitus poiste ja tüdrukute kunstitöödest
ning fotodest.
Konverentsi
toetas
Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit ja Kunda linnavalitsus.
Kokkuvõtte pani kirja Kunda linnalehe
toimetaja Ebe Pilt

Kõkutajad said kahekümneseks

Kevad ja muusika raamatukogus
Kunda linna raamatukogus on
plaadifond. Lisaks on raamatukogu
klientidel
võimalik
plaate,
mida
meie raamatukogus pole, Rakverest
raamatukogu muusikaosakonnast tellida.
Võimalik on tellida ka kaugemalt
(Tallinnast jm-lt), kuid siis tuleb huvilisel
plaadi (nii nagu ka raamat puhul) edasitagasi reisikulud kinni maksta.
Selle aasta kevadel rõõmustavad
raamatukogu töötajad, et Kunda elanikud
on taas leidnud tee raamatukogusse. Ju
on see osa majanduskriisi nn positiivsest
mõjust.
Raamatukogus
kasutatakse
Internetti, otsitakse infot, loetakse ajalehtiajakirju. Raamatukogu juhataja sõnul oli
headele aegadele omane see, et lugejaid
ei tulnud juurde ka meelitades. Tema

sõnul on rasketel aegadel hea uurida ka
nn eneseabiraamatuid, mida samuti Kunda
raamatukogust võib leida.
Lisaks tuletab raamatukogu juhataja
meelde, et iga kuu esimene tööpäev on
raamatukogus viivisevaba päev, ning
palub, et kõik lugejad, kel on ununenud
mõni raamat tagastamata, seda võimalust
kasutaksid ning raamatud tagastaksid.
Kui aga raamatutega on midagi
juhtunud, siis palub juhataja tulla nõu
pidama, et koos lahendus leida. Sellisel
puhul kellegagi ei pahandata. Kui aga
kliendid siiski üldse ei reageeri, siis tuleb
taas inkassofirma appi paluda. Eelmisel
korral oli sellest küll abi, kuid see on väga
ebameeldiv ja kulukas. MK

ÖKOTANTSUFESTIVALIST
Ettevalmistus ökotantsuks algas juba
eelmisel aastal, kui hõigati välja teema
VAIKUS. Sama pealkirja kannab ka
tants. Tantsus teevad kaasa Kairi Press,
Kaidi Kivimaa, Maris Talts, Serli Purk,
Marten Vahtra ja meie kooli lõpetanud
tüdrukud, kes on Kunda Koolile truuks
jäänud: Railis Korjuhhin ja Aive
Uueni. Tantsu kirjeldada on raske,
tantsida on kergem. Läbiv teema ongi
lärmakas keskkond, inimene ja vaikus.
Tantsufestival oli jaotatud kolme saali,

seega iga saali tegevus oli erinev. Meie
tõime teistkordselt ära peavõidu ehk
GRAND PRIX. Võidurõõm on suurim,
mis paneb taas ja taas looma. Tänan
lapsevanemaid, kooli, linnavalitsust ja
klubi, et nad aitavad ja toetavad meie
laste loomingut.
Päikest ja kevadet kõigile!
Natalie Neigla
Ringijuht

Kunda naisrahvatantsurühm Kõkutajad
tähistas oma 20. tantsuaastat kontserdiga
klubis 1. mail 2009. Tantsutegevus algas
Kunda 1. keskkooli neiduderühma egiidi
all ja esimesel kümnel aastal seadis samme
selgeks õpetaja Taima Kivila. Teise poole
kahekümnest aastast on rühma juhendanud
Enna Laanemets, kes on ka täna ringi
eestvedaja. Aastal 1999 alustanud
tantsurühmas on kõik kaks kümnendit
tantsinud Katrin Viilver.
Kõkutajaid iseloomustab vaimne
ühtsustunne, suur tegutsemissoov ja hea

füüsiline koolitus. Kõige paremini sobivad
nende loomusega karaktertantsud, kuhu on
võimalik omalt poolt lisada naiselikku sära
ja graatsiat.
Aastate
jooksul
on
osaletud
maakondlikelja
vabariiklikel
tantsupidudel,
eesti
rahvuskultuuri
tutvustatud Poolas, Soomes, Ungaris ja
Rootsis. Häid tulemusi on saavutatud
vabariiklikel võistutantsimistel. Oma
kodulinnas on Kõkutajad alati saanud väga
hea vastuvõtu osaliseks.
20. sünnipäeva tähistamisele olid

kutsutud kõik praegused ja endised
tantsijad. Külalisesinejana astus üles ViruNigula meeste folkloorirühm, kellega
üheskoos esitati kolmteist esinemisnumbrit
ja kontserdi lõpetas Kõkutajate poolt selle
hooaja kaunimaks tantsuks valitud “Üts
paigake” (autor Ülle Feršel).
Kõkutajad soovivad omalt poolt
tantsurõõmu inimeste südametesse! Tants
teeb naise kauniks ja meele erksaks.
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja
Kõkutaja

MUUSIKAST LASTEAIAS
Kevad on taas kätte jõudnud ja koos
linnulauluga käib hoogne ettevalmistus
erinevateks sündmusteks ja esinemisteks
ka lasteaias.
Laul, mäng, liikumine ja muusikalised tegevused on lapse olulisemad
kasvukeskkonna mõjutajad. Lasteaias
toimuvad muusikatunnid kõikidele
rühmadele kaks korda nädalas.
Muusikaõpetaja
valmistab
igale
vanuserühmale
õppeprogrammi

lähtuvalt lastest. Sõimerühma lapsed
tutvuvad laulumängude, liisusalmide,
ringtantsude ja lihtsamate lastepillidega.
Tähtsal kohal on kehapill, mida saab
alati laulu saateks kaasa mängida.
Päris varakult tuleb aga hakata juba
arendama kuulamisoskust. Väga oluline
on harjutada lapsi vaikust kuulama. Kui
laps oskab nautida vaikust enda ümber,
siis oskab ta kuulata ka helisid enda
ümber. 3-5aastaste muusikatund sisaldab

nii laulu, tantsu kui ka pillimängu.
Selles
vanuses
lisandub
ka
paaristants ning tutvumine eesti
rahvaloominguga. Lasteaias pannakse
suurt rõhku rahvakalendriga seotud
tähtpäevade tähistamisele. Seepärast
on rahvalaululul ja liisusalmidel
oluline koht muusikalistes tegevustes.
Muusikatunni eesmärk on kujundada ja
arendada igakülgselt lapse mõttemaailma,
emotsionaalsust (vt edasi lk 13)
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TANTSURÕÕMUST

Fortum Termesti soojahind alanes taas. Alates 1. aprillist on soojusenergia uueks hinnaks
Kundas 715,45 krooni/MWh, millele lisandub käibemaks 18%. Kaugküttesoojuse müüki
reguleerib Kaugkütteseadus, soojuse piirhinnad kooskõlastatakse Konkurentsiametis.
KUNDA LINNA EELARVE 2009. 24. märtsil 2009 võttis Kunda linnavolikogu
vastu Kunda linna 2009. aasta eelarve, mille kogumaht on 63 622 796 krooni. Tulud ja
kulud on tasakaalus. Vastavalt volikogu liikmete ettepanekule on vähendatud volikogu
liikme hüvitist kümne kuu osas s.o 60 050 krooni ja suunatud see summa täiendavalt
sotsiaaltoetuste alla.
Arutati jõel asuvate paisude lammutamist. Kunda linnavalitsuses toimus 19. märtsil
nõupidamine, kus arutati Kunda jõel asuvate paisude lammutamise võimalikkust. Paisude
lammutamise eesmärgiks on kaladele paremate kudemistingimuste tagamine. Kohale oli
kutsutud erinevad osapooled, paisude lammutamist vedavat Keskkonnaministeeriumi
esindas advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous.
Kunda linnas on jõel kolm paisu. Esimene tamm kalade kudemisteedel on 1893.a
ehitatud ja muinsuskaitsealune Baltimaade esimene hüdroelektrijaam. Kahest järgmisest
paisust saavad AS Estonian Cell ja AS Kunda Nordic Tsement tootmiseks vajaliku
vee. Kunda jõe silla all asuval kolmandal paisul töötab alates 2003. aastast uus
hüdroelektrijaam, mille ehitas OÜ IMG Energy.
Võtmetähtsusega on Baltimaade vanima hüdroelektrijaama tamm, mille
lammutamisest sõltub suurel määral ülejäänud Kunda linnas kavandatud tööde
elluviimine. Muinsuskaitseseadus ei näe ette muinsuskaitse alla võetud objektide
lammutamist. Muinsuskaitse alla on võetud kogu rajatis tervikuna, st nii hoone kui
ka tamm. Selle paisu asukohas võib üles kerkida ka jõepõhja ümberehitamise vajadus
peale lammutamist. Teistes kohtades on vajalik veehaarete rekonstrueerimine, et tagada
veevarustus tehaste töötamiseks. Probleeme võib tekkida ka suvel madala veetasemega.
Koosolekul lepiti kokku, et kõik osapooled esitavad oma kirjalikud seisukohad 2.
aprilliks Keskkonnaministeeriumi esindajale.
Kokkuvõtte tegi Allar Aron

Foto autor Kristi Onkel
Kunda lapsed esinesid “Koolitantsu” lõppkontserdil. 25.-28. märtsil 2009 toimusid Pärnus, Valgas, Jõhvis ja Tallinnas
piirkondlikud “Koolitantsu” tantsufestivalid. Tantsufestivalide edasisaajad pääsesid lõppkontserdile, mis leidis aset 18. ja 19.
aprillil Pärnu kontserdimajas. Lõppkontserdil oli laval üle saja tantsu. Lääne-Virumaalt pääses lõppkontserdile lastetantsude
kategoorias Kunda tantsutrupi KuVa (fotol) esitatud “Kasside tants”. KuVa juhendaja on õpetaja Elle Türkel. MK
Tants on inimese hingeliste elamuste
jäljendus kehaliigutustes, milles ilmneb
ka tema loomus ja maailmavaade. Tants
võib olla rõõmuhüpe, muusikasse seatud
sammude jada, religioosne rituaal või
kunstiteos. Tants kui sotsiaalne nähtus
on läbi aegade peegeldanud ühiskondliku
tausta,
tema
väärtushinnanguid.
Inimesed
tantsivad
seltskondlikult,
meelelahutuseks ja oma sügavamate
tunnete
väljendamiseks.
Tantsutrupi
KuVa lapsed on öelnud, et tants on see,
kui saab oma keha vabatahtlikult ja vabalt
liigutada. Tants on lõbus sport.
Lapsed, kes on valinud hobiks tantsuga
tegelemise, on ju otsustanud arendada oma
keha ja vaimu harmooniliselt. Kõik nähtu
ja kogetu jääb lapse sisse, kujundades
tema keha ja vaimu. Mida peenemaid
helisid me kuuleme, seda tundlikumaks
me kuulmismeel kujuneb (linnulauluga

või tümpsuga üles kasvanud laps - kumb
tajub rohkem maailma helisid?). Sama on
kehaga, mida rohkem me liigume, seda
paremini areneb füüsis ja progressiivne
elutahe. Läbi tantsu saab laps rahuldada
oma liikumisvajadust, eneseteostuse ja
muid sotsiaalseid vajadusi. Kui siia juurde
lisada tantsuga kaasas käivad rütmid,
milles lastel on vabadus end väljendada,
aitab see vaid kaasa inimese isiksuse
tugevamaks kujunemisel.
Kunda tantsulapsed on kindlad, et tants
annab neile päris palju. Võimaluse liikuda
hea muusika saatel, võimaluse esineda
ja kuulsaks saada, vahel esinemise eest
saadud komme süüa. Samas nimetasid
lapsed, et tantsuga tegelemine annab
võimaluse sõpradega hästi aega veeta ja on
tervislik. Kõigi KuVa laste lemmiktants on
muidugi hip-hop.
Mina juhendajana olen väga uhke,

et saan igal teisipäeval ja neljapäeval
olla ja tantsida koos tublide lastega
nagu Anett, Marianne, Mariann, Marten
Egert, Kristina, Diana, Katriin, Irada,
Daria ja Angelika. Teiega koos oleme
sel õppeaastal õppinud uusi tantse ja
tantsimist, me oleme saanud mängida
ja mis peamine - meil on olnud palju
esinemisi. Igas kuus vähemalt kaks, seega
oleme ka kommi söönud. KuVa vanema
rühma tantsijad on Žanna, Jevgenia,
Jekaterina, Tatjana, Valeria.
Kiidan ja tänan nende laste vanemaid, et
nad on oma lapsi suunanud tantsumaailma
ja toetavad neid nende valikutes.
Ilusat aega!
Elle
KuVa juhendaja

Kuidas jõudsin tantsumaailma
Olen 20-aastane tantsutudeng, kes
õpib hetkel Tartu ülikooli Viljandi
kultuuriakadeemias
tantsuõpetajaks/
koreograafiks. Enne seda töötasin ma aasta
aega Tallinnas kohvik Moskvas vahetuse
vanemana, kuna ei saanud bioloogiasse
Tallinna ülikoolis sisse, ning nii oligi
parem. Sest selle aastaga sain tunda, kui
palju ma ikka tantsimist igatsen, kuna
töö kõrvalt polnud aega sellega tegeleda.
Nüüd siis saan tegeleda ja seda iga päev
ning naudin seda täiel rinnal.
Elan hetkel Rakveres, kus olen
lõpetanud ka reaalgümnaasiumi reaalainete
kallakuga klassi. Algkoolis (1.-4. klassis)
käisin Kunda ühisgümnaasiumis.
Mulle
on
meeldinud
tegelda
väga
paljude
erinevate
hobidega,
suuremal määral spordiga (tennise,
ratsutamise, kergejõustikuga – olen Eesti
meistrivõistlustel saanud ka pronksi −,
suusatamisega – nii murdmaa kui ka
mäesuusatamisega −, rulluisutamise,
rattasõiduga jne). Olen lõpetanud ka
muusikakooli. Pannes kokku spordi ja
muusika − mu kaks lemmikut −, olengi
jõudnud tantsuni.

Kohe kui muusikakooli lõpetasin,
asusin tantsuga tegelema. Esialgu Rakvere
esteetika- ja tantsukoolis, mil käisin ka
paljudel workshop’idel ja esinemistel nii
Eestis, Soomes kui ka Rootsis.
Miks ja kuidas sattusin Kundasse?
Kundasse sattusin tagasi täiesti isiklikel
põhjustel (mu poiss-sõber elab Letipeal,
mis on Kunda ligidal kohe). Oma väikesest
tantsutrupist olen ammu unistanud. Nädala
sees olen koolis, kuid nädalavahetustel
saan tantsutreeninguid anda. Kunda
klubi kodulehekülge sirvides leidsin,
et see, mida mul oleks pakkud, täidaks
šõutantsualase tühimiku Kundas. Olen ise
viimased kuus aastat sellega tegelnud ning
mõtlesin, et miks mitte.
Millised on minu plaanid seoses
Kunda ja noortega? Tahaksin kindlasti
noortega palju tööd teha, neid arendada
nii füüsiliselt kui ka vaimselt – laiendada
nende maailmavaadet, et jõuda nendega
võimalikult maksimumini. Muidugi sõltub
see ka noorte tantsijate enda tahtest.
Minu esmamuljed Kundast, noortest
ja siinsest kultuurimaastikust? Hmm
... Kunda on väike linn ja inimesed on

suhtumiselt kindlasti kodusemad ja
sõbralikumad kui suurlinnas. Hetkel
näen noortes palju kinnisust ja kartust
uue suhtes, samas aga tunduvad nad täis
tahtmist ja positiivsust, tuleb osata neid
vaid õigesti motiveerida ja juhendada ning
ma usun, et nad jõuaksid väga kaugele.
Väikese linna kohta on siin kultuuri
kindlasti palju, vähemalt selline mulje on
jäänud. See on väga tore.
Tantsu koha pealt arvan, et siia võiks
rohkem külalisõpetajaid kutsuda, kes
annaksid tantsijatele mitmekesisemaid
treeninguid ja erinevaid vaatenurki. Sest
praegu, nagu ma olen aru saanud, on siiski
valdav osa vabatantsul ja rahvatantsul, mis
ei ole muidugi halb, aga uuendused ei tee
kunagi kellelgi liiga, pigem vastupidi.
Mida sooviksin kundalastele kaunil
kevadel
(eelkõige
just
noortele)?
Sooviksin kõigile jõudu ja jaksu ning
maksimaalset pingutust õpingutes - kohe
on suvi, siis puhkate. Ära mõtle sellele,
mis oli, või sellele, mis tuleb – ela hetkes
ja naudi seda!
Reelika Nurmsaar

(algus lk 12) ja empaatiavõimet.

laulmist peale lasteaia aega.
Nii tegutsevad mitmendat hooaega
liikumis- ja tantsuringid õpetaja Elle
juhendamisel. Tantsimas käivad nii
väikesed kui ka suured huvilised.
Juba
viiendat
aastat
saavad
lapsevanemad osa võtta oma titadega
beebikoolist ning sügisel alustas
tegevust taas laste muusikaring.
Beebikoolis on aktiivseid osalejaid 16,
muusikaringi nimekirjas aga 24 last.
Muusikaringis saavad lapsed õppida

rütmi, pillimängu ning laulmist. Tore
on see, et muusikaringist võtavad osa
ka muukeelsed lapsed, sest just lauldes
ja muusika abil on hea võimalus
omandada keelt.
Kõik ringid on meil lastele tasuta!

Aastaringselt
toimuvad
majas
erinevad üritused. Olulisemad on
isadepäeva, jõuluaja ja emadepäeva
tähistamine. Traditsiooniks on saanud
ka iga-aastane Playbox ja esinemine
Kunda laulukonkursil. Esmakordselt
võtsime osa ka Eesti meestelaulu seltsi
poolt korraldatud esinemisest Rakveres.
Lasteaia ilus muusikasaal pakub
rohkelt võimalusi osa saada lisaks
muusikatundidele ka tegevust ja

Sirje Koop
Rühmaõpetaja
Beebikooli ja muusikaringi juhendaja

2. aprillil 2009 tähistas oma 70. sünnipäeva Kunda ühisgümnaasiumi õpetaja Milvi
Täpp (fotol koos tütre Küllike Kohaga).

KOOLIUUDISED
Maavalitsus korraldab ka sel aastal
põhikoolide parimatele tunnustusürituse
maikuu
lõpus
Rakveres.
Kunda
ühisgümnaasium valis välja kaks parimat
põhikooli lõpetajat Kaisa Seene 9. a,
Aimur Takki 9. a ja klassijuhataja Aivar
Koks.
Maakondlikul 5. klasside õpioskuste
olümpiaadil 5. koht. Osalesid Raul Palk,
Hanna Hummal, Janika Panova, Kert
Sarap, Birgit Sepp. Juhendaja õpetaja
Luule Raam.
8. A klassi õpilane Oliivia Kool
saavutas
vabariiklikul
õpilaste
uurimistööde konkursil “Ajakirjanike
minapildid” III koha. Juhendaja õpetaja
Luule Raam ja Mare Lina.
Lääne-Virumaa koolide mälumänguturniiri 2008/2009 võitjad põhikoolide
arvestuses Erkki Mätlik, Aimur Takk,
Henry Abo, Sten Uueni ( 9. a kl).
6. b kl õpilane Reti Kokk
saavutas
maakondlikul
põhikoolide
kirjandivõistlusel nooremas rühmas II
koha (õp Tiina Vanatoa).
9. b kl õpilasele Sigrid Malvale
omistati tunnuskiri äramärkimist vääriva
töö eest vanemas rühmas (õp Tiiu
Jalakas).

Maakondlikul 6. klasside emakeeleolümpiaadil saavutas Liisi Uusküla I koha
ja Reti Kokk IV koha. Juhendaja õpetaja
Tiina Vanatoa.
9. a klassi õpilane Erkki Mätlik
saavutas saksa keele olümpiaadil II koha.
Juhendaja õpetaja Leelo Palk.
10.
klassi õpilane Kärt Lindlo
saavutas
vabariiklikul
emakeeleolümpiaadil III koha. Juhendaja õpetaja
Tiina Vanatoa.
Maakondlikul 2008/2009 põhi-koolide
mälumängu IX voorus I koht.Võistkonnas
mängisid Aimur Takk, Erkki Mätlik,
Sten Uueni, Henry Abo.
Lääne-Viru
maavanem
Urmas
Tamm tunnustas maakonna tublimaid
koolilõpetajaid
3.aprillil
2009
maavalitsuse saalis. Vastuvõtule oli
kutsutud 25 abiturienti, oma kooli parimat
õppurit. Maavanema vastuvõtule oli
Kunda ühisgümnaasiumist kutsutud Siim
Jalakas. Allikas KÜG
Kunda muusikakooli 5. saksofoniklassi
õppur Margus Kaljund saavutas
üleriigilisel saksofoniõpilaste konkursil
oma vanuseklassis 3. koha (õpetaja Edvin
Lips). Allikas Kunda muusikakool

LAHTISTE USTE PÄEV ÜHISGÜMNAASIUMIS
1. klassi õppima asuvatele lastele ja nende vanematele 14.
mail 2009 kell 9.00-11.00. Kavas: 9.00-9.40 infotund
lapsevanematele ja lasteaia õpetajatele. Lastele töötoad
õppetundides. 10.00 algklasside õpetajad, õpilased ning
huvijuht mängivad ja laulavad koos laste, lapsevanemate ja
lasteaia õpetajatega aulas.
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OÜ STENNMARY – Kundas tegutsev raamatupidamisfirma
pakub raamatupidamisteenust korteriühistutele. Info tel 32 21
424, e-post: stenn.mary@hot.ee
Akud (Deta) kõikidele liikurmasinatele, Soodus; 60Ah aku
850.00 EEK. Küsi hinda ka teistele akudele Info tel: 6 100 514,
555 21 275.
OÜ Kunda Braff teeb elektritöid (sh elektrisüsteemiga seotud
avariitöid). Info telefonil 51 05 696.
KULLASEPP Rakvere parandus- ja tellimustööd 55677790

Lugupeetud Kunda linna elanikud ja külalised!
Esimest korda Eestis ja ainult kolm päeva (29.-31. mai 2009) Tallinna Saku Suurhallis toimub Lootuse festival maailmatuntud evangelisti Franklin Graham`i
osavõtuga. Festivali programmis on tuntud Ameerika laulja, Grammy ja Dove’i
auhinna võitnud Michael W. Smith, džässpianist Huntley Brown (Jamaika),
kitarrivirtuoos Dennis Agajanian (USA), laulavad John & Anne Barbour
(USA), Ekaterina Kroshchuk (Valgevene), Eugene Gudukhin (Ukraina) ning
ansamblid Matti Aspvik & Band (Soome) ja Exit (Soome), Eestist Rebecca
Kontus ansambliga, metsosopran Helen Lokuta ansambliga, ansambel Crux,
Misjonikoor, Tallinna Gospelkoor ning sümfooniaorkester Lehari Kausteli
juhatusel. Samuti laval esineb legendaarne Tõnis Mägi. Festivali külalisi on
avaõhtul lubanud tervitama tulla Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Festivalile
on kutsutud ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Piletid festivalile ja transport Tallinna ja tagasi on soovijatele tasuta! Lisainfo saab teada
telefonidel 53090023, 55651546

Valminud on Kunda linna jäätmekava eelnõu.
Kunda linna jäätmekava eelnõu avalik väljapanek on 12. maist – 26. maini 2009.
Eelnõuga saab tutvuda Kunda Linnavalitsuse ruumides, aadressil Kasemäe 19,
Kunda või linna kodulehel aadressil www.kunda.ee
Märkused ja ettepanekud palume esitada linnavalitsusse hiljemalt 26.
maiks 2009 aadressil Kasemäe 19, Kunda 44 107 või e-mailiga aadressil
linnavalitsus@kunda.ee Märkuste ja ettepanekute laekumise korral on nende
avalik arutelu 26. mail 2009 kell 16.00 Kunda linnavalitsuse saalis, aadressil
Kasemäe 19, Kunda.

Vastus järelepärimisele
Vladimir Parovart - Kalevi 11, Kunda
Maire Gorjatševa - Kalevi 7, Kunda
Irina Arsentjeva - Kasemäe 5, Kunda
Urve Hang - Koidu 31, Kunda
Riina Osko - Koidu 43, Kunda
Andrei Danilov - Koidu 25, Kunda

Teie 10.03.2009.a
Meie 25.03.2009.a nr 9-4.3/273

Vastuseks Teie järelepärimisele selgitab linnavalitsus oma tegutsemise motiive:
Esiteks selgituseks kirja koostajale ja teistele kirjale allakirjutanud linnakodanikele: Teile esitatud arvete näol ei ole tegemist karistusega.
Arvete esitamine Teile kui linnas asuva(te) kinnistu/hoone(te) omanikele, on Teie- poolsete kohustuste tegemata jätmise tulemus.
Tulenevalt Kunda Linnavolikogu 01.07.2008 määrusest nr 17 Kunda linna heakorra eeskiri, mis on kehtestatud kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 36¹ ja § 36 sätestatu alusel, on linnavalitsuse kohustus organiseerida operatiivselt nende tegemata jäetud
tööde teostamine, mis on vajalikud inimeste ohutuse tagamiseks.
Kiire ja operatiivne tegutsemine võib eri olukordades olla erinev: kindlasti on selleks talvisel ajal väga libedatel kõnni- ja sõiduteedel
omaniku poolt tegemata jäänud libedusetõrje tegemine, samuti nõuab kiiret ja operatiivset tegutsemist varisemisohtlik hoone (antud juhul selle
lammutamine) jms liiklus- või eluohtlik olukord.
Sellise olukorra likvideerimine, mis on suuresti tingitud meie ilmastikuoludest (talvel libedate/jäätunud ukseesiste, trepiastmete ja
kõnniteede hooldus), peaks iseenesestmõistetav ja selge olema igale teovõimelisele inimesele ilma sellekohase meeldetuletuseta ajalehes (kuigi
ka seda on tehtud).
Eeltoodut arvestades ei ole kiiret tegutsemist nõudvate tööde tegemisega võimalik viivitada. Töödele, mis eeldavad operatiivset tegutsemist,
ei saa seetõttu eelneda hoiatused või märgukirjad, mis raiskaksid väärtuslikku aega.
Selgituseks alljärgnev:
Nimetatud arvete väljastamisel ongi lähtutud Kunda linna heakorra eeskirja nõuetest.
Kunda linna heakorraeeskiri kehtestab nõuded ja kohustused nii Kunda linnavalitsusele kui ka Kunda linnas asuva kinnistu ja /või hoone
omanikule.
Iga Kunda linnas asuva kinnistu/hoone omanik on kohustatud Kunda linna heakoraeeskirja § 8 lg 1 p 15 sätestatu alusel koristama kinnistult
ja kinnistuga külgnevalt puhastusalalt (kui see on kõnnitee) lume ja tegema libeduse tõrjet. Samuti on eelnimetatud korra § 8 sätestatud ka muud
kinnistu/hoone omanikku kohustavad nõuded.
Kunda linna heakorraeeskirja § 7 lg 1 p 7 alusel on Kunda Linnavalitsus kohustatud organiseerima operatiivse tegutsemise nende tegemata
jäetud tööde osas, mis on vajalikud inimeste ohutuse tagamiseks (antud juhul libedusetõrje linnaelanike ohutuks liiklemiseks linna kõnniteedel),
kusjuures kulud nimetatud tööde teostamise osas kannab isik, keda heakorraeeskiri nendeks töödeks kohustab (antud juhul Kunda linnavalitsuse
poolt vastavate arvete saajad).
Kirja koostajale ja allakirjutanutele lühidalt menetlustoimingutest:
Kunda linnas on kogu talvise perioodi jooksul tehtud linnavalitsuse poolt järelevalvet, mis muuhulgas hõlmab ka kontrolli linnas asuvate
üldkasutatavate sõidu- ja kõnniteede korrasoleku kohta (lumekoristus, libeduse tõrje jne). Järelevalvekontrolli tulemused kajastuvad nii
heakorranõuniku kui väärteomenetleja poolt koostatud protokollides/aruannetes.
Kirja saatnud adressaatidele on tinginud arve saatmise alljärgnev (olukorra hinnang järelevalve käigus):
Linnas kõnniteed hooldamata, libedad 10.01.2009 - Kalevi tn 7; Kalevi tn 11; Koidu tn 31; Koidu tn 43; Koidu tn 25
21.01.2009 – Kalevi tn 7; Kasemäe tn 5
08.02.-09.02.2009 – Kalevi tn 7; Kalevi tn 11; Kasemäe tn 5; Koidu tn 31; Koidu tn 25; Koidu tn 43
10.02.2009 – Kalevi tn 7; Kalevi tn 11; Koidu tn 25; Koidu tn 31; Koidu tn 43; Kasemäe tn 5.
Nagu eelnevast võib järeldada, ei olegi linnavalitsus iga päev, mil lumi lükkamata või libeduse tõrje tegemata, tõtanud seda ise tegema. On
loodetud, et kinnistu/hoone omanik täidab oma omanikukohustusi ikka ise. Kui kinnistu/hoone omaniku kohustuste mittetäitmist tingib/takistab
põhjendatud olukord (tervislik seisund, pikemaajaline eemalviibimine vms), siis võib lahenduse leidmiseks alati pöörduda omavalitsuse poole,
kellega koos tekkinud olukorrale lahendusi püütakse leida. Käesoleva ajani seda teadaolevatel andmetel tehtud ei ole. Linnavalitsuse-poolse
operatiivse sekkumise omanike kohustuste tegemata jätmisel tingib siiski vaid äärmine vajadus.
Linnavalitsuse poolt korraldatakse kõnniteede liivatamine eelkõige nendel objektidel, mille omanikud järjepidevalt ei täida oma kohustusi,
tekitades seeläbi ohtliku olukorra linna kõnniteedel liikuvatele inimestele.
Samuti võib Linnavalitsus rakendada tulenevalt Kunda linna heakorra eeskirja täitmise nõuetest kinnistu/hoonete omanike kohustuste
täitmata jätmise korral sunnivahendit või siis karistada neid väärteokorras.
Tulenevalt eeltoodust tuletame Teile meelde, et Kunda Linnavalitsuse poolt saadetud arved on koostatud põhjendatult ja kuuluvad Teie poolt
tasumisele hiljemalt 6. aprilliks 2009.a.
Lugupidamisega
Allar Aron
Linnapea
Krista Engelbrecht krista@kunda.ee
Sirje Liiskmaa sirje@kunda.ee

Kunda muusikakooli sisseastumiskatsed 2009/2010
õppeaastaks toimuvad 27. ja 28. mail kell 18.00
muusikakoolis (Kasemäe 19)
Kunda muusikakoolis saab õppida :
* klaverit,
* akordionit,
* viiulit,
* puhkpille: klarnetit, saksofoni, trompetit, metsasarve, flööti, plokkflööti,
* löökpille,
* kitarri,
* kooriklassis.
Eelklassi võetakse vastu üldjuhul 5-7aastaseid lapsi (noorema või vanema
lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjoni ettepanekul kooli
õppenõukogu). Lapse astumiseks ettevalmistusklassi esitab lapsevanem
avalduse kooli blanketil ja lapse sünnitunnistuse koopia.
Muusikakooli põhiastmesse võetakse konkursi korras vastu üldjuhul
üldhariduskoolis õppivaid lapsi alates 7. eluaastast. Katsetel osalemiseks
esitab lapsevanem avalduse kooli blanketil ja lapse sünnitunnistuse koopia.
Vastuvõtukatsetel peab õpilaskandidaat laulma ühe ettevalmistatud laulu
vabal valikul.
Informatsioon muusikakooli telefonil 32 21 270 või 505 5452, lisaks
muusikakooli kodulehel http://muusikakool.kunda.ee

MAIKUU KULTUURIKALENDER
14. aprill – 20. mai Klubi II korruse saalis avatud Kunda noorte kunstiringi näitus
“Kevad 2009”
1. mai kell 10.00 Kunda linna klubis mõttetalgud “Minu Eesti”
1. mai kell 15.00 Kunda ühisgümnaasiumi aulas Kunda muusikakooli 45.
aastapäeva kontsert
1. mai kell 18.00 Kunda linna klubis naisrahvatantsurühm Kõkutajad tähistavad
20. tegevusaastat. Kontsert kaunite tantsudega ja Viru-Nigula meesansambli
lauludega
7. mai kell 19.00 Kunda linna klubis kontsert. Esinevad Marvi Vallaste, Airi
Allvee, Bonzo ja Tõun, Ülari Kirsipuu, ansambel Apelsin ja Compromise Blue.
10. mai kell 13.00 Kunda linna klubis Videviku pidu. Soovime palju õnne
karaktertantsurühmale Põrandaalused!
16. mai kell 19.00 Kunda linna klubis Vana Baskini teatrietendus “Minu sõbratar
maksuamet”
Piletid 150/125 kr müügil noortemajas E-R 13-20, K 15-20 tel: 32 21 666
26. mai – 1. juuni Kunda linnas Päikesenädala laste- ja noorteüritused.
30. mai kell 14.00 Kunda linnas kpl Konsum juurest algab rongkäik
Kell 15.00 Kunda linna klubi suveaias Kunda laste kevadpäevade lõpetamine
ja Laulu- ja tantsupidu, kus esinevad kõik huviringid ja külalised Viru-Nigula,
Haljala ning Sõmeru vallast. Avatud moetäika. 26. ja 27. mail kell 12.00-19.00
võetakse täikale klubis kaupa vastu (kes soovib, kaupleb täikal ise). Müügiks
sobivad puhtad ja terved rõivad, jalanõud, ehted ja muud aksessuaarid. Kontakt
tel 3221556 (küsida Aulit) või auli@kunda.ee. Buss sõidab Konsumi ja Grossi
poe juurest klubisse kell 14.30 ja pärast kontserti tagasi.
Kell 18.00 Klubis hooaja lõpetamine koos Viru-Nigula, Haljala, Rägavere ja
Sõmeru valla taidlejatega.
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Lp eakas rahvas!
Lääne-Viru Pensionäride Liit kutsub teid reisima ja kauneid paiku avastama. Kaasa
võib võtta ka pereliikmeid.
7.– 14. juunil toimub reis Ungari-Slovakkia-Poola. Tutvutakse kauni Budapesti
linnaga (Kettsild, Buda kindlusloss, Püha Istvani kirik, parlamendihoone, Tuhande Aasta
monument jne), Egeri linn-kindlusega (mis on meile tuttav teose “Egeri tähed” kaudu).
Vaatame Miskolc-Topalka koopabasseini, kus on võimalus ka supelda. Kaunite
naiste orus on võimalus külastada rahvuskööke ja veinikeldreid. Edasi tutvume
maalilise Balatoni järve ja sealse kauni looduse ning kohaliku eluoluga. Edasi jõuame
Slovakkiasse (Donovaly ja Orava kindlusloss, Pobedili omapärane palkarhitektuur,
Dobsinka jääkoopad ja Demanovska tilkkivikoopad). Järgneb tutvus Poolaga ja Krakovi
lähistel asuva Euroopa suurima Weliczka soolakaevandus-muuseumiga (soolast kirikud,
kabelid, ausambad, skulptuurid jne).
Hind koos hommikusöökidega 3980 krooni, millele lisandub tervisekindlust vastavalt
eale.
10.-19. septembril toimub reis Horvaatiasse – Sloveeniasse, millega pikendame
oma suve. Sloveenias vaatame Ljublianat ja Postojna hiigelstalaktiitidega koopaid ning
seejärel juba Horvaatia – Zagreb-Plitvicka looduspark Dalmaatsia-Zadar-DubrovnikSplit-Istra poolsaar. Jõuame ka Austriasse, kus Viinis on ettenähtud ka linnaekskursioon.
Kuigi Viin on mõnele tuttav, on see linn nii kaunis ja vaatamisväärsusi nii palju, et sellest
kunagi ei küllastu.
Reisi maksumus 4590 krooni, millele lisandub kindlustus vastavalt eale.
Informatsiooni saab telefonil 322 3071 ja 5695 2282. Tasuda saab ka panka.
Täpsed reisikirjeldused saab Veski 4.
Ootame meeldivaid reisikaasalasi kogu maakonnast. Püüame selles tänapäeva
murelikus maailmas ühiselt ka veidi rõõmu leida.
Vireni Haho
Pensionäride Liit

“Tähed särama” konkurss jagab tänavu kuni
1 miljon krooni heade projektide toetuseks
Algas Swedbanki noortepanga NPNK
poolt korraldatud konkursi “Tähed
särama” kevadine voor. Käesoleval aastal
jagab pank heade projektide toetuseks
välja kuni 1 miljon krooni. Taotlusi
konkursil osalemiseks saab esitada läbi
interneti kuni 31. maini. Võitjad selguvad
19. juuniks.
Swedbanki
noortesegmendi
juhi
Valter Ritso sõnul oli sügisene voor väga
edukas - 12 projekti vahel läks jagamisele
ligikaudu 400 000 krooni. Kokku osales
eelmises voorus ca 200 projekti. “Meil
on hea meel, et noortel on endiselt palju
häid mõtteid ja tahtmist need teoks teha.
Loodame, et ka kevadise vooru vastu on
samasugune huvi. Konkursil osalemine

on lihtne - selleks ei ole vaja muud kui
head ideed, oskust see kirja panna ning
meile saata,” rääkis Ritso.
Taotlusi saavad esitada nii erakui juriidilised isikud veebiaadressil
www.npnk.ee.
Toetusprogramm “Tähed särama”
toimub tänavu juba üheksandat
aastat. Kokku on programmi raames
toetust saanud üle 300 projekti
ning välja on antud rohkem kui 8
miljonit krooni. Selle pikaajalise
heategevusprogrammiga
soovib
Swedbank kanda suurele ettevõttele
kohaselt sotsiaalset vastutust.
Laura Käesel
Kommunikatsioonispetsialist

Alanud on ettetellimine raamatule “Eesti tammed”
Selle raamatu kaante vahelt võib
Eesti loodusest huvitatu leida lood
kodumetsa kõige võimsama väega
puudest – tammedest. Tamm on tänu
oma võimsusele ja pikaealisusele
saanud eestlaste jaoks jõu, tugevuse
(raudpuu, rahnpuu, kivipuu) ja austuse
võrdkujuks. Meie vanas rahvalaulus
kirjeldatakse tamme, mis kasvas nii
suureks, et
pidi pilve ju pugema,
tahtis taevast laotada,
pidi pilved pillutama,
kuu pidi lööma kuies tükis,
päeva lööma viies tükis.
Just selliste puuhiiglaste kohta leiab
huviline
tammeraamatust
infot,
kusjuures põhjalikumalt käsitletakse
kõiki meie ligi 150 looduskaitsealust
tammehiidu, mille rinnaümbermõõt on

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

4 m ja enam!
Raamat
on
kõvakaaneline,
värvitrükis, trükitud kvaliteetsele
paberile – Novatech Gloss. Raamatu
planeeritav maht on 7 trükipoognat
(ca 120 lehekülge), kus teksti on
põimitud ka meeldejäävad värvilised
fotod. Raamat ilmub trükist
ajavahemikus nov- dets 2009. a.
Kuna raamatu tiraaž sõltub otseselt
tellimustest, siis palume Teid
teavitada meid LÄHIAJAL e-maili
aadressil – geotrail@hot.ee või
suuroja@hot.ee või
telefonil 53 433 271 Teile vajaminev
raamatute arv.
Martin Suuroja (raamatu autor)
geotrail@hot.ee
suuroja@hot.ee
53 433 271

Sügav kaastunne perekond
Timofejevile

Jönköpingi Rootsi-Eesti selts ootab oma
stipendiumile kandidaate
Jönköpingis tegutsev Rootsi-Eesti selts rajas 2002.aastal
stipendiumi, mis antakse üle kord aastas Eesti taasiseseisvumispäeval,
20. augustil ühele lootustandvale Lääne-Virumaa noorele kultuuri või
spordi alal.
Stipendiumi põhikirja järgi võib stipendiumi saada alla 20-aastane
noor, kes on paljutõotav kultuuri- või spordialal. Seda stipendiumi on
võimalik saada ainult üks kord. Stipendiumi suurus on kolm tuhat
Rootsi krooni ning nõudeid selle kasutamiseks ei ole.
Lääne-Viru Maavalitsus esitab edasi kolm kandidaati ja Jönköpingi
Rootsi-Eesti seltsi juhatus valib nende hulgast stipendiaadi. Otsus
tehakse teatavaks seltsi aastakoosolekul augustis.
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ootab vabas
vormis taotlusi 15. maiks 2009.a. aadressil: Kreutzwaldi 5, 44314
Rakvere. Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
märgusõna “Jonköpingi stipendiaat” all.

Mälestame endist koolikaaslast
Ester Kivipõldu

Maimu Kokka

Vassili Timofejevi
Helju, Irma, Evi, Karin, Aino

ja avaldame kaastunnet
poegadele perekondadega.

kaotuse puhul.
Ellen
Mälestame naabrimeest
Aleksander Liebenaud

Ella Luurit

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Vaikele
ja omastele.

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Naabrid Koidu 33, 37, 39

Jõe tn 13 elanikud

Päevakeskuse-pere

Siiras kaastunne lähedastele
Linda Langi

Väljaandja: Kunda linnavalitsus. Toimetuse kolleegium: Sulev Kool, Heldur
Lahne, Anne Paavel, Riina Sooäär, Arvo
Vainlo. Toimetaja: Ebe Pilt (telefon:
+32 55 998, e-post: ebe[ät]kunda.ee).
Keelelist korrektuuri aitab teha Tiiu
Raju, tõlkida Moonika Mägipõld.
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.

Mälestame
Ester Kivipõldu
surma puhul
KÜ Mäe 15 elanikud

Rahu ja vaikus on Sinuga.
Head mälestused meiega.
Mälestame

KÜ Mäe 7

Kunda linna ajaleht
MEIE KODU

Vaikses leinas langetame pea.
Mälestame kauaaegset naabrit
Ella Luurit
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
KÜ Loode 4 elanikud

Kuldne päike loojus
Öö pimedaks jäi
Unehõlma süda vajus
Mälestused helged maha jäid
Mälestame kauaaegset
majaelanikku
Arnold Räni
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
KÜ Kasemäe 15 elanikud
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PALJU ÕNNE SÜNNIPÄEVAKS
ja RÕÕMU MUUSIKAST IGAKS PÄEVAKS!

7. mail 2009 toimus Kunda linna klubis suur kevadkontsert, kus esinesid Bonzo ja Tõun, Airi
Allvee, Margus Jürisson, Ülari Kirsipuu, Ivar Kannelmäe, Sven Randoja, ansamblid Apelsin
ning Compromise Blue jt Argo Toomeli head sõbrad. Professionaalsete muu-sikutega kõrvuti
esines ka Kunda noortebänd Fantaasia. Kontsert oli Argo Toomeli (ülal fotol kontrabassiga),
Kundast pärit muusiku, sünnipäevakingitus kodupublikule oma 40. sünnipäeva puhul. Argoga
koos musitseerisid pillimehed, kellega koos ta aegade jooksul on erinevates ansamblites koos
mänginud. Klubi saal täideti enneolematu feeling’uga. MK

MEIE KODU

