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Lugedes väikest printsi ja Toomas Pauli ning kuulates quietude´i
“Inimesed,” ütles väike prints, “trügivad kiirrongidesse, kuid nad ei tea enam,
mida nad otsivad. Siis nad rabelevad ja
tormavad ringi …” Ja lisas: “See ei tasu
vaeva …” (Antoine De Saint-Exupéry
“Väike prints”, Tiritamm 2002, lk 67).
Nii me tormleme, kuid aega on ikka vähe.
Napsame puhkeajast juurde, rahmeldame
ka puhates edasi. Kuigi teame, et olemise
rütm, tegutsemise ja puhkamise vaheldumine on elusorganismide toimimiseeldus.
Päevale järgneb öö, tööle puhkeaeg. Uni
kosutab ja taastab. Looduses vaheldub rohkuse periood vaikelule. Vajame seda rutiinset rütmi, et elus püsida, see on meisse
sisse kodeeritud. Progressi programmeeritud pidev kiirustamise ning sellega
otseselt seotud permanentse ajapuuduse
mentaliteedi kasv võib aga seda rütmi
väärastada. Kj see rütmimuutus puudutab
suurimat osa kaasaegsetest õhtumaalastest
(st mitte väga rikkaid ega ka väga vaeseid
või siis üksikuid filosoofe, kes on nii ajakui ka rahapuudusest vaimselt üle, on
sõltumatud omandist, jõukusest, ajast ja
ka väsimusest).
Toomas Paul viitab oma raamatus
“Põuapäikese paistel” Oskar Heinrothi
(1871–1945 elanud saksa bioloogi) mõttele, et faasani sabasulgede kõrval on
läänemaailma inimese töötempo liigisisese
valiku lollimaid saadusi. “Kõrge vererõhk,
maohaavandid, nefroskleroos ja neuroosiseisund on tarbetud, sest oleks ju võimalik
kokku leppida edaspidi veidi aeglasemalt
tööd teha. Jah, kuid nii võiks vaid teoreetiliselt, sest praktiliselt on see niisama
teostamatu kui faasanite kokkulepe kasvatada edaspidi lühemaid sabasulgi,”
mõtiskleb Toomas Paul (lk 17). Tasakaal
tuleb leida muudmoodi. Inimene saab kohanduda uute tempodega. Kõik see sunnib
kiirustama – teeme tööd kiirustades, mõtleme kiirustades ja pealispindselt, sööme
ja magame kiirustades.
20. sajandi teisest poolest alates on
alateadvusele sarnase piiramatu ulatusega
ebaratsionaalse ja tohutult mängulise
infovälja mõjutuste tõttu tekkimas uut
tüüpi inimteadvus, mis on kohandumas
nii aja- kui ka ruumisurutisega. Tänu
erinevatele kommunikatsiooni- ja transpordivõimalustele luuakse väga kiiresti
sidemeid üle terve planeedi, mis tähendab
aga, et traditsiooniline aeg ja ruum on
selles protsessis enneolematult ja ebaloomulikult – lausa patoloogiliselt – kokku
surutud. Paradigmad muutuvad. Aeg on
arvel. Nii peame ka puhkama aja- ning
ruumikitsikuses.
Puhkus on suuresti seotud inimese
isikliku vabadusega teha arvel oleva ajaga
seda, mida me ise teha tahame (kj see võib
olla ka mittetegemine). Nii tehakse tihti
puhkuseks suuri plaane, unustades lihtsalt
hinge tõmmata, aega maha võtta. Puhkama
ei saa kedagi sundida. Puhkeaja on 20.
sajand küll üsna laiaulatuslikult seadustanud. Puhkus on tööandjale asetatud
seadusliku kohustusega, millest ka töötajal
tuleb kinni pidada. Kontrollimehhanism,
kas inimene puhkeajal ka puhkab, on aga
praktiliselt võimatu. Inimene on tööandja
jaoks edukalt puhanud, kui ta püsib maksimaalselt töövõimelisena. Kas töötaja edukat puhkamist samuti defineerib, on iseasi.
Inimesed on erinevad, üks võib armastada
ja vajada vaikushetki, teine tormilist tegutsemist. Samuti võib see oleneda tujust,
mida parasjagu eelistada. Mõlemad eelistused on õiged ja head, kui need täidavad
oma eesmärki – aitavad taastuda ja olemas
olla. Nii on puhkus rangelt subjektiivne ja
igaühe enese defineerida.
Puhkusest võib jääda ka ohutusse
kaugusesse ja nautida oma vabadust sellest loobuda, sest nii nagu Blaise Pascal
(1623–1662 elanud prantsuse matemaatik,
füüsik ja filosoof) juba 17. sajandil se-

Ehk puhata või mitte puhata

ja maailma teadvustamist, kasvõi viivuks
süvenemist, et järgmisel hetkel teadlikumalt oma olemist jätkata kuni viimse
teekonnani välja, mis tähendab puhkust
juba palju lõplikumas võtmes.
Väikelapse süvenemisvõime mängu,
joonistamisse, unistustesse või kasvõi soojal rohul lebades pilvede liikumisse on imepärane. Suurena väheneb see võime, sest
muud võimed trügivad asemele. Ometi on
see nii oluline ka puhkamise seisukohalt.
Iga süvenemishetk kõige lihtsamasse, kuid
samas ka kõige olulisemasse, puhastab
meeli ja aitab justkui uuesti sündida.
Lisaks tekivad tihti just sellistel hetkedel
uued mõtted ning iga uue mõtte sünni juures tasub teadlikult kohal olla.
Mõttetu kiirustamine ei ole vaeva väärt,
arvas väike prints. Aga mis on? Toomas
Paul on kirjutanud, et ainus vajadus või
väärtus, mida tänapäeva heaoluühiskond
ei suuda rahuldada või luua, on vajadus
mõtte järele. Paul küsib sarnaselt väikesele
printsile: “Milleks kogu see sebimine?” ja
jätkab: “Enam ei ole neurooside põhjuseks
mahasurutud seksuaalsus nagu Sigmund
Freudi ajal, vaid maha on surutud mõtte
küsimus. Tänapäeval ei tule patsiendid
psühhiaatri juurde alaväärsuskompleksiga nagu Alfred Adleri ajal, vaid hoopis
mõttetühjuse, eksistentsiaalse vaakumi
tundega.” (lk 52).
The Manhattan Transfer laulab taustaks:

“Karpaatides käidud nigu niuhti. Tipu vallutamise eest sain autasu kah. Küll oli vahva pilvedele ülalt alla vaadata,” laususu Raju-onu,
kooli puutöömees, naastes kahenädalaselt puhkusereisilt veoauto kastis Taga-Karpaatidesse. Koerahakatis on pärit mägedest küll, aga Haanjamaalt. Kunda koolipere käis Taga-Karpaatias 1961. aasta suvel.

dastas, pole miski inimesele nii talumatu
kui täielik puhkus, ilma kirgedeta, ilma
asjaajamisteta, ilma meelelahutuseta, ilma
mingi rakenduseta. Siis tunneb ta oma
tühisust, oma hüljatust, oma ebatäiuslikkust, oma sõltuvust, oma suutmatust,
oma tühjust. Kohe kerkivad tema hinge
põhjast esile igavus, masendus, kurbus,
tusk, meeleheide (“Põuapäikese paistel”
lk 19–20). Nii et puhkus võib meid vahel
ka iseenesele ohtlikuks muuta ja tarmukas toimekus on vajalik enesekaitseks.
Puhkuse ja vabaduse kooskõla on väga
tähtis, sest nad käivadki oma olemuses
kokku, ning puhkuse pärisväärtus seisneb
selle olemuse tunnetuses. Vabaduseta
puhkus on sundpuhkus, millel on praeguses hetkeolukorras väga paljusid otseselt
puudutav tähendus. See on majandusliku
olukorra mõju mõistele. Sellestki tuleb
tervelt välja tulla.
Puhkamisvabadus on läbi aegade olnud
seotud ka seisuse ja jõukusega. Kunagi
oli see privileeg, mis ilmselt – küll uuel
kujul – on olemas ka tänapäeval. See

on Euroopa aristokraatia ajaloost pärit
jõudeelu kaasaegne jätk (mille juured
ulatuvad antiikaega), mis võib sisaldada
kujuteldamatuid mugavusi ja mõnusid, ka
irratsionaalsetele ihadele järeleandmisi jmt
(seda muidugi juhul, kui jõudeeluga tihti
kaasnevat igavlemist võib ikka puhkuseks
pidada). 20. sajandi jooksul kaotas puhkus
oma aristokraatliku privilegeerituse ning
on pigem seotud individuaalse valikuga,
kas puhata või mitte puhata (seda vähemalt
õhtumaises läänemaailmas). “Lihtrahva
lõbutsemise võimalused on mõõtmatult
laienenud. Enam ei peagi igatsema saada
kuningaks või pääseda õukonda, sest
tänapäeva tavalise kodaniku olmemugavused ja lustimise võimalused on tunduvalt
suuremad kui olid Prantsuse Päikesekuningal” (“Põuapäikese paistel” lk 88).
Ideaalne puhkus peaks olema mentaalne seisund, millel puudub väline surve
ning mis on vaba sotsiaalsete komplekside
ja eelarvamuste poolt loodud liialt suurtest
ootustest, mis juba oma olemuselt toimivad garandina nende ootuste luhtumisele.

Kui puhkus on puhtalt seisund, siis võib
puhata ükskõik millal ja kuskohas. Keskkonna või tausta vahetamine võib tähendada rutiinist väljumist, kuid ei pruugi.
See võib olla eskapism – näiline tõelisusest vabanemine või põgenemine. Puhkuse
pühaks, ilusaimaks eesmärgiks võiks olla
parema ja täiuslikuma elu kogemise tunne,
mis on ülendav ja vabastav. Oluline on, et
see tunne säiliks või vähemalt meenuks ka
hiljem, vältides nii ka hirmu, et puhkus on
kui unenägu, mis teeb vaid korraks rõõmu,
ärgates on rõõm aga juba selja taga, ning
et poleks tunnet, et puhkuseks laenatud elu
tuleb selle lõppedes tagastada. Loomingulise ja vabatahtliku puhkeaja loodud
parema ja täiuslikuma elukogemuse tunne
jääb kestma ja kosutama ka igapäevatööga
seotud päevi, lisades avastusliku, paremaks ja ilusamaks tegeva dimensiooni
ka argipäevale. Või kui see tunne ka ei
jää kestma, kui seda ei õnnestu tavaelu
situatsiooni üle kanda, siis on oluline ka
ühekordne puhastumine ja vabanemine.
Puhkus tähendab peatumist, pausi, enese

People rush, people flee
They move so fast
That they cannot see
Work all day, up all night
They push and hide
All the joy inside … *
Peitusurutud rõõmud tuleb enesest üles
leida ning mõtteist mõtteid otsida, millel
oleks mõte sees. “Tähendusele toetudes
võime läbi kaose liikuda ja maailmast aru
saada. Kui meie atraktoriks on tähendus,
võime ennast taasluua ja edasi kanda
seda, mida me väärtuslikumaks peame,”
lõpetab Toomas Paul oma essee mõtestatuse majakatest (lk 54). See vist ongi, mis
tasub vaeva.
Samas võib puhkus tähendada ka
talvisest intellektuaalsusest vabanemist,
kus intensiivne mõtlemine allutatakse hetkeks intuitsioonile, mis võib olla vahetu
ja võluva murevabaduse eelduseks. Ajapuuduse mentaliteedist võib aga üle aidata
sõbra mõte – armsalt muinasjutuline –, et
kui ta vaid saaks, siis ta pakiks kingituseks
kokku nädala jagu puhkust ning kingiks
selle sõbrale, kes on end tööga ära kurnanud. Muinasjutulised või vahel ka kõige
absurdsemad mõtted võivad maailma palju
ilusamaks teha. Puhkus on selleks kõigeks
just õige aeg.
Ilusat suve ja puhkust!
Ebe Pilt
Kunda linnalehe toimetaja
Kunda linnaleht on juulikuus puhkusel.
Järgmine lehenumber ilmub augustisseptembris.
Artikliks loetud ja kuulatud, viidatud
materjalid: Antoine De Saint-Exupéry.
Väike prints. Tiritamm 2002; Toomas
Paul. Põuapäikese paistel. Kunst 2002;
The Manhattan Transfer. The Quietude.
Encuentro De Animales.
Lisaks tänab toimetaja häid sõpru ja kolleege, kes olid nõus oma mõtteid puhkusest
ja puhkamisest jagama, kaasa mõtlema.
Paljud jagatud mõtteist on viiteta algmõtte
allikale põimunud mõtiskluse osaks. Aitäh
headele abilistele koostöö eest!
* Rahvas tormab, rahvas pageb
Suletud silmil kiirustades
Tööl pika päeva, ülal terve öö
Rõõme peitu endasse sundides …
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Mais-juunis toimusid Kunda linnvolikogu istungid 5. mail ja 2. juunil 2009 ja linnavalitsuse istungid 5. ja 22. mail ning 4. ja 19. juunil 2009. Materjalid on väljas Kunda
linna kodulehel: http://www.kunda.ee/. MK
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Fortum Termest annab teada. Seoses soojatrassi renoveerimisega on alates 1. juulist
2009 Kundas kaugküttekatkestus. Remonditööd kestavad umbes kaks kuud.
2. juunil 2009 toimus Eesti vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese ja proua Evelin
Ilvese vastuvõtt presidendilossi roosiaias üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste parimatele lõpetajatele. Kunda ühisgümnaasiumist oli vastuvõtule kutsutud Siim Jalakas.
28. mail oli kutsutud Lääne-Viru maavanema vastuvõtule 10. klassi õpilane Kärt Lindlo
vabariiklikul emakeeleolümpiaadil saavutatud 3. koha eest. Tunnustusüritusele oli palutud ka kooli direktor Olev Lipp ja aineõpetaja Tiina Vanatoa. MK
Looduse Aasta Foto 2009 näitus Kunda linna klubis. 26. maist kuni 30. juunini 2009 on
Kunda linna klubi II korruse saalis avatud Looduse Aasta Foto 2009 konkursi tööde näitus.

Kunda Jett 2009. 13. juunil 2009 toimus Kunda rannas jetivõistlus. Sõideti poidega
tähistatud rajal, mis on igasuviselt Kunda jetipargis kasutusel olnud ja mida täiustati
vastavalt võistlusmäärustikule. MK
Laulu- ja tantsupeost. Kunda linnast osaleb suvisel suurpeol 6 kollektiivi. Tiheda
konkursisõela XVIII üldtantsupeole pealkirjaga “Meri”, läbisid Kunda ühisgümnaasiumi
liikumisrühm (juhendaja Natalie Neigla) ja naisrahvatantsurühm Kõkutajad (juhendaja
Enna Laanemets). XXV üldlaulupeole pealkirjaga “Ühes hingamine” laulsid end Kunda
ühisgümnaasiumi mudilas-, laste- ja segakoor (juhendaja Kaie Aja) ning muusikakooli
vilistlaskoor (juhendajad Kaie Aja ja Valentina Lahne). Ühtekokku sõidab Tallinna 3.
juulil 90 lauljat. Tantsijate eelproovid algavad juba 30. juunil. Tantsupeo etendused
toimuvad Kalevi staadionil 3. juulil kell 19.00, 4. juulil kell 11 ja 5. juulil kell 11. Laulupeo kontserdid 4. juulil kell 19.00 ja 5. juulil kell 14.00. Ühine rongkäik toimub 4. juulil
algusega kell 14.00. Kiitus tublidele Kunda lauljatele ja tantsijatele ning nende juhendajatele! Maiu Küngas (Kunda linna klubi juhataja).
Bonzo ja Tõun uljalt ja ulakalt. 11. juunil 2009 toimus Kunda linna klubis Bonzo
ja Tõuni kontsert “Uljalt ja ulakalt”. Bonzo ja Tõuni uued lood on kevadiselt ulakad
ja rusuvaid meeleolusid peletavad, sedapuhku vähem filosoofilised ja pigem armsalt
elulähedased. Omaloomingu vahele kõlas laule nii Heli Läätse, Tom Waitsi kui Boris
Grebentshikovi repertuaarist. MK
Muudatus liinil nr 15 Rakvere–Kunda–Rakvere. Seoses reisijate huviga hakkab alates
25.06.2009 liin nr 15 RAKVERE–KUNDA–RAKVERE väljuma suvekuudel 01.06 31.08 RAKVEREST kell 14.00 ja KUNDAST (PARGI peatusest) kell 14.50 väljumiste
asemel RAKVEREST kell 16.30 ja KUNDAST (PARGI peatusest) kell 17.15.
Ajutised muudatused maakonnaliinidel nr 17 ja 28. Seoses Toolse silla remondiga
ei läbi maakonna bussiliin nr 17 (Kunda–Toolse–Eisma–Kunda) ja liin nr 28 (Kunda–
Karepa–Vainupea–Kandle–Rakvere–Kandle–Vainupea–Karepa–Kunda) ajavahemikul
25.06–31.07.2009 peatuseid Tigapõllu ja Toolse. Silla remondiga kaasneb bussidele
ümbersõit ning reisijatel on võimalik kasutada peatuseid Selja tee ja Toolse tee. Seega
hakkab kell 16.30 ja kell 17.15 väljumine käigus olema aastaringselt ning kell 14.00
ja kell 14.50 väljumine käigus olema talveperioodil 01.09 – 31.05. Liin on käigus esmaspäevast reedeni.
Muudatus liinil nr 17 Kunda–Toolse–Eisma–Kunda. Võttes arvesse reisijate ettepanekuid, hakkab käesoleva aasta 1. juunist kuni 31. augustini käigus olev Kundast kell
6.50 ja 15.31 alustav liin nr 17 Kunda–Toolse–Eisma–Kunda väljuma senise teisipäevase
ja reedese väljumise asemel kolmapäeviti ja reedeti. Teisipäeval, 9. juunil seega siis enam
väljumisi ei toimu. Kolmapäevased väljumised alustavad liiklemist alates 10. juunist.
Lääne-Viru Maavalitsus teatab, et teeremondist tingitud ajutiste muudatuste tõttu
rongiliikluses 31. maist kuni 10. juulini ei sõida liin nr 15 Rakvere-Kunda väljumisega
kell 20.20 raudteejaama kaudu. Täpse info rongide sõiduplaanidest ajavahemikul 31.06.–
10.07.2009 saab AS Edelaraudtee kodulehelt www.edel.ee.
Kunda noortemaja on suletud 01. juunist kuni 6. septembrini 2009. a. Küsimuste
korral helistada klubi telefonil 3221556 või kirjutada klubi[ät]kunda.ee. 40 Kunda noort
osaleb klubi korraldatavas õpilasmaleva töös 15. – 24. juunini ja 6. – 15. juulini. Ootame
kõiki aktiivselt osa võtma ka suvistest kultuurisündmustest! Päikselist ja rõõmsat koolivaheaega kõigile Kunda noortele! Allikas Kunda linna klubi.
Eesti otsis lemmiklaulu. Kunda noortebänd Fantaasia valiti “Eesti otsib lemmiklaulu”
Nokia telefonivooru viie finalisti hulka. Noored muusikud esitasid konkursil Gunnar
Grapsi loo “Üks imelik masin”. Kuna ettevalmistuseks anti viis minutit, siis tegid poisid
oma etteaste miniatuursete vahenditega. Igaüks võttis lavale minnes nii palju asju kaasa,
kui tal oli käsi – st kitarri ja väikese kohvervõimendi. Poleemika tekkis trummidega,
mispeale jäi nii, et Rainis võttis kaasa ainult soolotrummi ja kõik need löögid, mis ei käi
soolotrummi nahale, tegi ta selle serva pihta. Kokkuvõtteks äratas omapärane trummipartii positiivset tähelepanu. Poistel läks hästi, kuigi üksikesinejatega neid konkureerima ei
lastud. Konkursi võitis Epp Uibo Tõnis Mäe kirjutatud lauluga “Ma loodan, et sa muudad
oma meelt”. MK

Foto autor Sirje Liiskmaa

Võistlusel “Kaunis eesti kodu” kuulutati Lääne-Virumaal kaunimaks omavalitsuseks Kunda linn. Omavalitsustevahelise
heakorrakonkursi eesmärgiks on heakorra- ja kodukaunistamisalase tegevuse edendamine ning heade kogemuste levitamine
Eestimaal. Kauni eesti kodu 2009. aasta konkursi motoks oli “Ilus kortermaja kaunistab selle elanikke ja asumit”. Võitjaid
autasustatakse Eesti taasise-seisvumispäeval toimuval presidendi vastuvõtul (allikas Eesti Kodukaunistamise Ühenduse koduleht: http://www.iluskodu.ee/). Võitjad selgitas välja maakondlik komisjon, mille esimehe Hilma Männiku (fotol) sõnul üllatas
meeldivalt roheliseks ja kauniks muutunud Kunda linn. Kunda linnaruumikujundus ning haljastus areneb, muutes linnapildi
aasta-aastalt rohelisemaks ja kaunimaks. MK

Linnavalitsus jälgib heakorda
Kunda linnavalitsus annab teada,
et mai- ja juunikuu jooksul teostatakse
linna territooriumil tihendatud ehitus- ja
heakorraalast järelevalvekontrolli.
Sisuliselt tähendab see seda, et
pööratakse suuremat tähelepanu Kunda
linna heakorra eeskirjast tulenevate
nõuete täitmisele, mis on kohustuseks
igale Kaunda linnas elavale ja tegutsevale füüsilisele ja juriidilisele isikule.
Samuti kontrollitakse linnas heakorraalaseid töid teostavate firmade lepinguliste kohustuste täitmist.
Kuna suur osa linna territooriumil
asuvaid kinnistuid koos kinnistule
kuuluva puhastusalaga (sealhulgas kõn-

niteed) on eraomanike hooldada, siis
võetakse ka eraomanikud teravdatud
tähelepanu alla.
Kunda linna heakorra eeskirjast
tulenevalt on kinnistu(te), hoone(te) ja
rajatiste omanikud kohustatud aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma
kruntide territooriumid ja kruntidega
piirnevad puhastusalad. Haljasaladel
peab olema muru niidetud, umbrohi
tõrjutud, kõnniteel liikumist takistavad
puude ja põõsaste oksad lõigatud, hekk
pügatud, hein ja haljasalale sattunud
muud jäätmed ning praht koristatud ja
utiliseeritud.

Samuti hinnatakse linna kinnistutel
asuvate hoonete/eramute väljanägemist
ja nende vastavust nii heakorra eeskirjas
kui ehitusseaduses sätestatud nõuetele
(hoonete fassaadid, piirdeaiad, jm
krundil asuvad rajatised). Kasutusel
mitteoleva hoone või ehitise omaniku
kohustus on tagada hoone või ehitise
ja sinna kuuluva krundi heakord ja
esteetiline väljanägemine ning vältida
hoone varisemisohtlikkust, sulgeda
sissepääsud hoonesse ja võimalusel ka
krundile. MK

XIX Kunda linna jooks

Linnavalitsus kutsub Maavalla Koda taas diskussioonile. Kunda linnavalitsus saatis
Maavalla Kojale kirja ettepanekuga koostööks Kunda Hiiemäe korrashoiuküsimuste
lahendamiseks. Möödunud aastal likvideeriti osa prügist üleriigilise kampaania Teeme
Ära raames linnaelanike abil. Eelmise aasta augusti alguses koristasid K-Rautakesko
ehituspoodide keti töötajad omal algatusel suure osa järelejäänud prügist. Paigaldamisel
on ka keelumärgid ja sissesõitu takistavad tõkendid. Linnavalitsus on valmis andma
Hiiemäe tasuta kasutamiseks Maavalla Kojale, vastavasisuline ettepanek tehti ka 2007.
aasta lõpus. MK

Kunda linn renoveerib noortemaja
Käesoleva aasta juunis algasid renoveerimistööd Kunda noortemajas. Tööde
käigus renoveeritakse nii praegu kasutuses
olev hooneosa kui ka need ruumid, mis
siiani kasutuses ei olnud. Hoone saab uue
katuse, heakorrastatud fassaadi ja korralikult remonditud siseruumid.
Paralleelselt hoone renoveerimisega
saab uue ilme ka noortemaja juurde kuuluv õueala. Heakorrastatakse teed, paigaldatakse neli erinevat mänguatraktsiooni
noortele. Samuti saab uue ilme haljastus
koos istepinkide ja prügikastidega. Et noortemaja saaks igati laste- ja noortesõbralik,
siis sisustatakse renoveeritud ruumid ka
vajaliku inventariga, sh mööbli, piljardi-,

koroona-, õhuhoki-, lauajalgpallilaua
jm-ga. Noortemajja paigaldatakse ka
kaasaegne heli- ja valgussüsteem, et oleks
võimalik läbi viia erinevaid ja põnevaid
üritusi. Samuti tagatakse noortemajja sissepääs ka puuetega inimestele.
Nimetatud töid teostavad OÜ OTO
Ehitus ja OÜ Ojassaar. Inventar soetatakse
mitmelt erinevalt firmalt. Noortemaja avatakse uuel kujul selle aasta oktoobris.
Kunda noortemaja renoveerimise projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist u 2,3 miljoni krooniga, linna
omaosaluseks on u 200 tuhat krooni.
Kokkuvõtte tegi Riina Sooäär,
Kunda linna arendusnõunik

Fotol minide jooks (autor Allar Aron)

31. mail 2009 toimus XIX Kunda linna jooks. Kokku osales 82 jooksjat (põhijooksul oli ühtekokku 57 lõpetajat, lisaks
toimusid lastejooksud). 8,7 km distantsi võitjaks tuli Vjatšeslav Košelev Sillamäelt ajaga 24.54, teiseks jooksis kuus sekundit
kehvema ajaga Aleksei Markov ja kolmandaks Dmitri Aristov (mõlemad SK Mitš) ajaga 26.54. Kiireima naisena saavutas Kaja
Vals (VAK Staier) üldjärjestuses 17. koha ajaga 33.08. Naiste arvestuse sai teise koha Lena Lestova 35.29-ga ja kolmanda Kaja
Jõemets (mõlemad SK Mitš) 35.55-ga. Jooksu tulemused on väljas Kunda linna kodulehel: http://www.kunda.ee/. MK
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Lodi Jõmmu käis Kunda sadamas puhkamas
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Kuulutati välja riigihange Kunda linna
klubi renoveerimiseks
Kunda linnavalitsus kuulutas välja
avaliku pakkumise Kunda linna klubi
renoveerimiseks. Ehitusprojekt valmis
aprillis, töödega loodetakse alustada
suvel.
Klubisse on eelnevalt suuremaid
investeeringuid tehtud 2005. a 606 009
krooni, 2006. a 281 076 krooni ja
2007. a 483 000 krooni ulatuses EASilt
“Hasartmängumaksust
regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programmist” ja linna omapanusena 85 290
krooni akende ja uste vahetamiseks, lisaks

valmis 2007. a osaliselt vundamendi
hüdroisolatsioon, mis läks maksma
159 641 krooni. Vahetatud on kõik aknad
ja uksed, korda on tehtud peasissekäik.
Renoveerimistööde
käigus
on plaanis välja vahetada vee- ja
kanalisatsioonitorustik,
küttesüsteem
ja
elektrijuhtmestik
ning
ehitada
ventilatsioonisüsteem, samuti automaatne
tulekahjusignalisatsioon. Restaureeritakse
klubihoone fassaadid, värvitakse katus.
Sisekujundusprojekti alusel renoveeritakse
klubihoone interjöör. MK

TEEREMONDIST

Foto autor Väino Randver

Jõmmu asus 8. juuni õhtul Tartust Peipsi poole liikuma ning jõudis järgmise päeva päikesetõusu ajal julgestusautode saatel
Kundasse. Pärast pisikest puhkust Kundas läks sõit edasi Vergi sadamasse, edasi viis Jõmmu teekond Peterburi ajalooliste laevade paraadile, mis liikus Peterburist mööda Neevat Novgorodi poole. Juuni kolmandal nädalal peeti Novgorodis rahvusvahelisi
hansapäevi. Lodi seilab esmakordselt soolast vett pidi, sest siiani oli see ainult Emajõge pidi ja Peipsi järvel liikunud. Tagasi
Eestisse jõutakse laulupeo ajaks, mil sildutakse Tallinnas. MK

Kunda delegatsioon sini-must-valgel Otepääl

Aprillis algasid ehitustööd Kundasse
suunduval 6,4 km pikkusel teelõigul.
Esialgu renoveeritakse täielikult Andjast
Kundani suunduv teelõik koos Andjas
asuv sillaga.
Ette on nähtud puude ja võsa
likvideerimine tee maa-alal, kraavide
kaevamine ja puhastamine, truupide
rajamine, aluste ja katete ehitamine,
ristmike rekonstrueerimine, jalgteede
ehitus ja Andja silla asendamine
terasplaatidest truubiga. Läbivaatamisel
on ka Andja ja Põdruse vahelise teelõigu
renoveerimise pakkumised. Selles osas
on plaanis 7 km lõigul aluste ja katete
ehitamine, ristmike rekonstrueerimine

ning Muda silla remont. Liiklusohutuse
tagamiseks on vaja kahel lõigul ehitada 1,5
km kergliiklusteed koos valgustusega ning
Põdruse ristmiku piirkonnas tugimaantee
valgustus.
Tööde maksumus on ligi 29 miljonit
krooni koos käibemaksuga, ehitab AS
Talter. Tee saab remonditud augustiks.
Kundasse
suunduva
teelõigu
renoveerimine aitab märgatavalt kaasa
ettevõtluskeskkonna
paranemisele.
Piirkonnas tehakse suvel veel Toolse silla ja
pealesõitude ümberehitus sõidumugavuse
ja liiklusohutuse tagamiseks, mis maksab
üle 1,3 miljoni krooni. MK

“Liikumise ilu ja võlu”
Tänavu kuuendat õppeaastat Kunda
ühisgümnaasiumi kunstiõpetajate algatusel korraldatav maakondlik joonistusvõistlus kandis pealkirja “Liikumise
ilu ja võlu”. Võistlusest võtsid osa maakonna 13 kooli õppurid. Tore, et osales
ka gümnaasiumiõpilasi. Töid auhinnati
neljas vanuseastmes. Igas vanuseastmes
selgitati välja 3 kõige paremini liikumist
kujutavat omanäolist joonistustööd.
Sellel aastal tunnistati auhinna vääriliseks järgmised õpilased:
1.-3.klass. Harland Ruuk 3. klass
(Lasila põhikool); Kädy–Liis Tamm
3. klass (Vinni–Pajusti gümnaasium);
Alma Gaver 3. klass (Vinni – Pajusti
gümnaasium).

4.-6. klass. Getter Kangur 6.klass
(Lasila põhikool); Reti Kokk 6. klass
(Kunda ühisgümnaasium); Paula Mägi
5. klass (Vinni–Pajusti gümnaasium).
7.-9. klass. Danel Otsmaa 7. klass
(Lasila põhikool ); Marius Sirelmets 8.
klass (Kunda ühisgümnaasium); Helene
Kupp 9. klass (Vasta põhikool).
10. – 12. klass. Ksenja Ruzevits 10.
klass (Kunda ühisgümnaasium); Maarja
Nõmmik 11. klass (Vinni–Pajusti gümnaasium).
Aitäh osalejaile! Aitäh juhendajaile!
Etty Mätlik, Eve Randver
Kunda ÜG kunstiõpetajad

Kooliteatrite suvekoolist

Foto autor Allar Aron

5. juunil 2009 osalesid Kunda naisrahvatantsurühma Kõkutajad, ühisgümnaasiumi liikumisrühma, mudilas-, laste- ja segakoori
ning muusikakooli vilistlaskoori esindajad, klubijuhataja ja linnapea Eesti lipu 125. aastapäeva pidulikul tähistamisel Otepääl.
Kõikidele rühmadele, kes osalevad suvisel XXV laulupeol ja XVIII tantsupeol, kinkis vabariigi president riigilipu, mis on kinnitatud vardale hõbedase lipunaelaga. Lipusaajaid oli Otepääle kogunenud üle tuhande. Ülev ja uhke tunne oli marssida lippudemeres, teadmisega, et meie väikesest linnakesest sõidab suvisele suurpeole 110 lauljat-tantsijat.
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

Esimesest poolaastast 2009 spordikeskuses
Kunda linna ujula esimene poolaasta on olnud edukas. Keskmiselt on
spordikeskust igapäevaselt külastanud
96 üksiksportlast (kelle kohta on võimalik piletimüügistatistikat jälgida).
Lisanduvad sportlased, kes külastavad
spordikeskust treeningrühmades (korvja võrkpalli, saalihoki, sulgpalli ja
jõutõstmise treeningutel).
Edukaim kuu esimesel poolaastal
oli spordikeskuse jaoks jaanuar, mil
ujulat külastati 3611 korda (keskmiselt 117 inimest päevas). Märgata
võib ka jõusaali külastatavuse tõusu,
võrreldes eelmise aastaga (keskmine
külastatavus ühes kuus on 400 korda
sel aastal, 300 möödunud aastal). Ujula
lahtioleku esimesele kuule järgnes
külastusarvu vähene langus, mida võib
pidada ka külastuste stabiliseerumiseks.

Spordikeskuse külastusarvu mõjutavad
loomulikud tegurid, nagu kevad- või
suve- ja aiatöödehooaja algus, aga kindlasti ka majanduslikud hetkeraskused
peredes ning linna ettevõtetes.
Väga hästi on tööle hakanud linnasaun, mis asub spordikeskuse keldrikorrusel. Sauna külastatakse keskmiselt
200 korda kuus (kjj linnasaun on avatud
ainult nädalavahetustel). Laupäeviti
töötab naiste- ja pühapäeviti meestesaun. Linnasauna populaarsust näitavad
aeg-ajalt tekkivad järjekorradki, mis
saunasõpru siiski eemale ei ole peletanud.
Spordikeskuse lahtiolekuajad sõltuvad hooajast. Suvehooaeg on rahulikum
aeg, nii on juulikuusse planeeritud
spordikeskuse kollektiivpuhkus ning
vajalikud remonditööd.

LAHTIOLEKUAJAD SUVEL
UJULA
Juunis: 13.00-21.00 (soodusaeg
tööpäeviti 13.00-15.00)
Juulis: SULETUD
Augustis: 13.00-21.00 (soodusaeg
tööpäeviti 13.00-15.00)
LINNASAUN
Juunis, juulis ja augustis laupäeviti
(naistesaun) ja pühapäeviti (meestesaun) kell 13.00-18.00
Maksim Butšenkov
Kunda spordikeskuse juhataja

1.-3. juunil 2009 osalesid Kunda laste
näitetrupi 13 noorema astme liiget koos
juhendaja Maarika Koksiga kooliteatrite
suvekoolis Raplamaal Tarsi talus.
Suvekooli korraldas juba seitsmendat
aastat tuntud Raplamaa kooliteatrite
juht Krista Olesk. Suvekooli tööst
võttis osa üle 100 algklassilapse
Eestimaa eri paigust. Lapsed jagati
5 rühma ja kolme päeva jooksul sai
Viljandi kultuurikolledži üliõpilaste
ning nende juhendaja kolledži õppejõu
Katrin Nielseni käe all esinemisküpseks
5 väikest näitemängu muinasaja
teemadel. Need said ette mängitud meie
lahkumispäeval laagrisse saabunud
põhikooli vanema astme õpilastele ja
juhendajatele.
Peale töö näitemängudega oli lastel
palju muudki huvitavat tegemist.
Pidevalt oli kuulda rõõmsaid kilkeid
ja hüüdeid batuutidelt, karussellilt, sai
mängida korv- ja võrkpalli, tennist jm.
Õhtuti sai laulda karaoket, tantsida ja
niisama sõpru leida ja juttu puhuda.
Teise päeva õhtul rõõmustasid oma
akrobaatika ja naljadega lapsi tuntud
klounid Piip ja Tuut. Meeldejäävaks
kujunes ekstreemmatk Keava rabasse,
kuhu läksime koos matkajuhi Illar
Oleksiga. Umbes kilomeetrijagu maad
sai paljajalu mättalt mättale hüpatud
ja vahepeal kiljumise ning hõigete
saatel kuni põlvest saadik turbasse
vajutud, misjärel sai imetleda kaunist
rabamaastikku vaatlustorni platvormilt.
Tagasitee oli suhteliselt igav, kuna
käisime mööda laudteed. Nii mõnigi
laagriline sai esimesel kuumal päeval,

mil temperatuur 30 kraadi ligi ulatus,
ka oma esimese selleaastase välisupluse
tehtud. Selleks pakkusid võimalusi nii
taluõues sauna taga asuv tiik kui rabajärv.
Ekstreemsusi jagus igal sammul. Kui
esimesel päeval oli kuum ja leitsakuline,
siis kolmandal päeval ulatus kraadiklaas
vaid vaevalt 9 soojapügalani. Nii et
kaasavõetud soojad joped olid igati
päevakohased. Ilmataat siiski hoidis
meid. Kui kogu laagri jooksul sadas
Keava raba veerel vaid üksikuid
äraeksinud vihmapiisku päikesepaiste
vahele, siis lahkudes hakkas juba mõni
kilomeeter laagriplatsist eemal tihedat
paduvihma sadama ja sadas pea kogu
tee pea Viitnani välja.
Laager pakkus nii mõnelegi osalejale
elu esimese võimaluse veeta öö telgis.
Mõni oli hädas sipelgate ja mõni
sääskedega, kuid ka nendega harjuti
ruttu. Teise päeva hommikul käisid
poisid huvi tundmas, kas ka järgmisel
aastal saab tulla sellesse laagrisse.
Kohtasime vanu sõpru Kunda Väikese
Lava festivalil käinute hulgast ja nii
mõnigi kohalolnud trupp lubas kaaluda
sügisel Kundasse festivalile tulekut.
Laagri lõpetamisel said kõik osalenud
meeneks kohaliku klaasikunstniku
valmistatud
Tarsi
talu
logoga
klaasisulami ja kohapeal fotograafi
tehtud trupi foto koos tänukirja ja
suvesoovidega.
Maarika Koks
Kunda laste teatritrupi
Karoliine juhendaja
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Mida suvel huvitavat teha?
Suvise aja juurde kuulub käimine,
jooksmine,
matkamine,
ujumine,
jalgrattasõit. Kindlasti leiab igaüks endale
meelepärast tegevust, mida harrastada üksi
või koos kaaslastega. Selleks, et leida uusi
ja huvitavaid liikumisideid värskes õhus,
vt alljärgnevaid linke.
Alustuseks igaüheõigusest. Eesti
loodus on meie kõigi, kogu rahva ühisvara,
millest on õigus osa saada igaühel. See
asetab igaühele, kes loodusega kokku
puutub, nii matkajale, puhkajale kui
maaomanikule ja maavaldajale kohustuse
hoida loodust inimväärse, puhta ja
kaunina. Põhjamaiselt hapra looduse
koormustaluvus pole suur, seepärast tuleb
kaitsta tema häirimatust ja elustikku. Nii
säilib ta ka meie järglastele. Kõiki õigusi ja
kohustusi, mis seovad inimest loodusega,
nimetatakse kokkuvõtvalt igaüheõiguseks.
Tegu on eetiliste tõekspidamistega, mida
on austanud juba meie esiisad ja mis
tuginevad nii tavadele kui seadustele. Vt
täpsemalt http://www.matkad.ee/. Lisaks
mõned lingid ürituste kohta.
Käime koos! Toredad üritused, sobivad
väga hästi perega natuke sportlikumaks
ajaveetmiseks, peab vaatama kas on
erinevaid distantse, et leida endale
sobiv, tegemist ei ole võistlusega. http:
//www.kaimekoos.ee/
Petank võiks olla üks suvine
mäng, selle kohta saab infot: http://
petanque.lvsl.ee/
Virumaa
orienteerumiskolmapäevakud. 1983. a kevadest alguse
saanud kolmapäevakute süsteem LääneVirumaal jätkub ka sellel suvel. Käimas
on Lääne-Virumaa orienteerumiskolmapäevakute 27. hooaeg. Päevakute läbiviimist
korraldab Rakvere orienteerumisklubi
koostöös Kunda orienteerujatega. Sellel

suvel toimub viisteist kolmapäevakut
Lääne-Virumaa parimatel maastikel.
Kolmapäevaku start on alati avatud kella
16:30-19:00, et inimesed jõuaksid ka peale
tööd osalema. Finish avatud kuni kella 20:
15. Vt lähemalt http://www.raok.ee/index.
php?Kolmap%E4evakud_2009
Avastage ratsutamine. Arma ratsatallu
on oodatud kõik hobusehuvilised.
Suvel toimuvad lastele ratsalaagrid,
ratsutamise õpe aastaringselt, erinevad
ekskursiooniprogrammid
koolija
lasteaiagruppidele. Info: http://armaratsata
lu.maaturism.ee/index.php?id=ratsatalu
Ratsutamine
Kohala
mõisas.
Info:
http://www.kohalamois.ee/
index.php?section=18
Elamused maa ja taeva vahel
− Otepää seikluspargis. Vt: http://
www.seikluspark.ee/
Otsid põnevust? ... aktiivset puhkust?
... uusi väljakutseid? ... kohta, kus pere
ja sõpradega aega veeta? Kui jah, siis
on Valgeranna seikluspark õige valik. Vt:
http://www.valgerannaseikluspark.ee/
Proovige golfi! Info: http://www.egkgolf.ee/index.php?lng=est&main=2
Sõpradega
koos
kanuutama!
Kanuumatkade sünnilugu ulatub ligemale
kümne aasta taha ning sai alguse ühe
sõpruskonna soovist teha just seda, mis
endale kõige rohkem meeldib. Räägitakse,
et inimesed, kes suudavad ühendada oma
töö ja hobi, on tulemustes parimad. Aeg
on näidanud, et meie tegemised meeldivad
sama palju ka teistele ning paljudest
klientidest on saanud püsikliendid ning
mis veelgi parem - head sõbrad. Vt edasi
http://www.kanuu.ee/kanuu/
Evi Saar

XIII mere- ja perepäeva kava
11. juuli 2009. a
10.00 Laadamüügi algus rannas
Silberauto paraadsõit linnas
11.00-13.00 Avatud sadam ekskursiooniks
11.30 Päeva avamine ja lipu heiskamine, Neptuni tervitus
12.00 Merepidu algab
Kontsert Kunda ja Viru-Nigula laululastelt
Rannavõrkpalliturniir peredele
13. 00 Esineb ansambel Fantaasia
Algab kivimosaiigi ja liivalosside ehitamise konkurss peredele
Esineb vabatantsutrupp KuVa
14.15 Lastele etendus
15.00 Räimeküpsetamiskonkurss peredele
Rannaaeroobika – juhendab Merle Laud (aeroobikakuninganna 2008)
16.00 Jalgpallilahing –
Kunda linna esindus, Tasuja meeskond ja
korstnapühkijad
17.00 Autasustamine
17.30 Tantsušõu: idamaine tants – Alima tantsustuudio, šõutants, kantritants
18.00 Rannapiiga valimine
19.30 Oksjon
20.30 Lõkke süütamine rannaveerel
21.00 Tantsuõhtu, peaesineja Dave Benton
01.00 Head ööd!
Päevajuht Veikko Täär
Kogu päeva vältel: • Meremaalide näitus; • Silberauto uute autode esitlus; •
Atraktsioonid lastele: karussell, batuut, elektriautod ja ATVd; • Katamaraanid;
• ÕnneGolfi DIGO avatud auhinnaturniir, vaata ka www.digo.ee; • Söökijooki ja suhkruvatti ja jäätist; • Ida Teedekeskus külas koos Sebraga.

SUVEETENDUSED
Pühapäeval, 26. juulil 2009 kell 17.00 Vanamõisa mõisa hoovis (Haljala vallas)
suveetendused:
Kunda huviteatri esituses J. Witkiewizi “Väikses häärberis” (lavastaja Tiit
Alte) ja Haljala rahvamaja näiteringi esituses A. Tšehhovi “Abieluettepanek”
(lavastaja Martti Samolberg).
Sissepääs prii! Kaasa võtta piknikukorvid ja -tekid!
Buss sõidab Kundast Konsumi ja Grossi poe juurest kell 16.15 Vanamõisa ja
pärast etendusi tagasi. Edasi-tagasi bussipilet maksab 25 rooni,
eelkooliealistele tasuta!
Info tel 32 21 556 või klubi@kunda.ee
*********
30. juulil kell 19.00 etendab Viru-Nigula näitering Kunda linna klubis I. Angeli
näitemängu
“Õmblejanna ja lauljanna”
Näidend on kirjutatud 1907. aastal ning etendati Viru-Nigulas esmakordselt
samal aastal. Näidendiga avati Viru-Nigula Hariduse Seltsi tegevus. Näidendi
esitab Viru-Nigula näitering, lavastaja Tiit Alte. Tule ja vaata, kui kaasaegsed
tunduvad sajanditagused probleemid ja õpetussõnad – ehk pole kuulsuse ja
rikkuse ihaluses tänapäevalgi suurt midagi muutunud ? Võta kaasa pere ja
sõbrad ning veeda üks vahva õhtu kitši ja glamuuri seltsis!
Etendus on tasuta. Avatud puhvet.
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LÕBUS, LIHTNE JA ODAV
Käes on suvi ja puhkusteaeg. Kui esimene
väsimus on välja magatud, enesele pisukest
mitte-midagi-tegemise luksust lubatud, siis
on hea aeg aktiivsemaks puhkuseks. Suvi annab meile kõik võimalused, et oma vaba aeg
õues ja värskes õhus veeta, midagi huvitavat
ette võtta. Suvel tasub proovida ka uusi ja
huvitavaid tegevusi.
RAGBI. Ärge peljake, see ei ole võistlusragbi, vaid kerge ja turvaline suvine mäng.
Mänguinventari on võimalik osta, kuid seda
on väga lihtne ka ise valmistada. Vaja läheb
takjapaelaribadega vöösid ning igale vööle
kaks kinnituvat linti ning ragbipalli. Mänguks tuleb maha tõmmata kaks paralleelset
joont, mis asuvad 25+ m kaugusel (kaugus
sõltub mängijate arvust). Mõlemad võistkonnad seisavad oma “kodus”, ühel võistkonnal
on pall. Eesmärgiks on palli viimine vastase
“kodusse”. Pallita võistkond püüab palli
ära võtta. Kj pall läheb teisele võistkonnale
üle, kui palli omavalt mängijalt lindid vöölt
ära tõmmata. Mäng kestab kokkulepitud
punktide saavutamiseni või mängitakse aja
peale. Võistkonnad peaksid olema vähemalt
5-liikmelised (et mäng huvitav oleks). Rannas leiab kaasmängijaid kindlasti. Vigastuste
vältimiseks tuleks enne alustamist vaadata
hoolega üle mänguväljak, et maas poleks
klaasikilde, auke või muud ohtlikku. Mänguinventar: 20 vööd koos värviliste lintidega,
vile ja ragbipall.

Veebifoto
WABOBA PALL. Suvi, päike, rand
… palavus ja kuum liiv. Vesi on aga liiga
külm, et end sügavas vees ujudes jahutada.
Waboba pall on veepinnal põrkav pall, millega mängimine võib olla värskendavaks
vahelduseks madalas vees. Vajalik inventar:
waboba pall (vt pildil).
BATUUDIHÜPPED. Oleks ju vahva
lennata kui lind või hüpata sama võimsalt kui
Michael Jordan. See kõik on võimalik, kui

Veebifoto
on olemas batuut. Batuudihüpped tagavad
positiivse elamuse igale hüppajale, sõltumata
tema kehalisest ettevalmistuse tasemest. 10
minutit hüppeid võrdub umbes 30-minutise
sörkjooksuga madalas tempos. Batuudil hüppamine meeldib kindlasti ka lastele. Oluline
on aga jälgida ohutusnõudeid, et vigastusi
vältida. Soovitatav on kasutada piirdevõrku.
Batuudil on võimalik sooritada erinevaid harjutusi (erinevaid kirjeldusi ja näiteid on lihtne
ka Internetist leida). Paar näidisharjutust:
1.
Üleshüpe, põlved tuua vastu rinda
(kui õnnestub, siis ühe hüppe jooksul mitu
korda). 2. Üleshüpe, pööre 180 kraadi (kui
õnnestub, siis 360 kraadi). 3.
Üleshüpe,
maandumine istesse (jalad ees sirged), tõuge
üleshüppega ja algasend. Vajalik inventar:
batuut ja piirdeaed.
FRISBEE. See on mäng lendava
taldrikuga, mida võib mängida nii individuaalselt kui ka võistkondlikult. Ultimate frisbee on võistkondlik mäng. Mängivad kaks 7liikmelist võistkonda ristkülikulisel väljakul
tsooniga kahes otsas. Tsoon on sarnane jalgvõi käsipalli väravatsooniga. Taldrik tohib
liikuda ainult lennates (st taldrik käes, liikuda
ei tohi). Kehaline kontakt ei ole lubatud.
Taldriku saab kaitses olev võistkond siis, kui
püüab lendava taldriku kinni või kui vastase
sööt nurjub ja taldrik kukub maha. Frisbeed
on võimalik mängida nii spordisaalis kui ka
väljas. Vajalik inventar: lendav taldrik.
FRISBEE GOLF. Mängu põhimõte
on sama nagu tavalises golfis, kuid palli ja
golfikepi asemel on lendav taldrik. Suvalisse
kohta seatakse taldrikupüüdja (korv) ja lepi-

takse kokku punkt, kust mäng algab. Võitja
on see, kes suudab taldriku väikseima arvu
visetega korvi lennutada. Vajalik inventar:
korv, lendav taldrik.
SULGPALL. Sulgpall on küll klassikaline mäng, samuti olümpiaala, kui
võisteldakse saalis. Samas võib see olla lõbus
ja lihtne suvine meelelahutus õues. Ainuke
võimalik segav mõjur on sel puhul tuul, millega sulgpalli mängida ei saa. Aga kujutame
ette, et väljas on tuulevaikne ja hea ilm, siis
on võimalikud erinevad mänguvariandid.
Esimene on kõige lihtsam ja sobib algajatele,
s.o mäng paarides ilma võrguta. Vaja on
vaid tasast maapinda, paari reketeid ja sulgpalli. Mängu ülesanne on hoida palli maksimaalselt kaua õhus, püüdes rekordeid teha
kas lugedes söötude arvu või mängides aja
peale. Järgmine variant on pisut keerulisem
ja nõuab võrgu olemasolu ning väljakupiiride
joonistamist. Võrku valides tuleb jälgida, et
võrk oleks asfaldil, liival või muruväljakul
mängimiseks sobiv. Mängureeglid on lihtsad. Kui vastasele suunatud pall kukub Teie
väljakupoolele, siis läheb punkt vastasele,
kui piiridest välja, siis Teile. Servib see, kes
võitis punkti. Enne mängu võiks kokku leppida, mitme punktini mäng käib. Samamoodi
saab üle võrgu mängida paarismängu. Vajalik inventar: reketid, sulgpall, võrk.

töötule alates töötuks registreerimise
31. päevast. Näiteks kui töösuhe lõppes
1. märtsil, siis kehtib ravikindlustus
30. aprillini. Et ka mais oleks kehtiv
ravikindlustus, tuleb end arvele võtta
hiljemalt 30. märtsil.
Neile
inimestele,
kes
saavad
töötuskindlustushüvitist või töötutoetust
hakkab ravikindlustus kehtima päevast,
mil vastava toetuse saamise õigus tekib.
Osaledes Töötukassa poolt suunatud
koolitusel
või
tööpraktikal,
tekib
ravikindlustuse õigus juba alates esimesest
osaletud päevast.
Kui inimene asub uuesti tööle, saab ta

ravikindlustuse tööandja kaudu.
Infot töötuna arvele võtmise kohta ja
töötutoetuste ning-hüvitiste kohta leiate
Töötukassa veebilehelt.
Töötuna
arvelevõtmiseks
peab
täitma avalduse, mille leiab Töötukassa
kodulehelt või saab täita kohapeal – lisaks
avaldusele peab kaasas olema kehtiv isikut
tõendav dokument ja viimase töösuhte
lõppu tõendav dokument (tööraamat,
tööleping või teenuse osutamise leping).

Sportlikku suve!
Maksim Butšenkov
Kunda spordikeskuse juhataja

Töötutele säilib ravikindlustus
Inimestele, kes on kaotanud töö ning
on arvele võetud töötukassas, kehtib
ravikindlustus. Nii kaua kui inimene
on töötuna arvel, nii kaua kehtib ka
ravikindlustus.
Tööandja poolt kindlustatud inimestel
kehtib ravikindlustus veel kaks kuud pärast
töö- või teenistussuhte lõppemist. Pärast
seda ravikindlustus lõppeb ning kõikide
tervishoiuteenuste eest (va vältimatu
arstiabi) tuleb inimesel endal tasuda. Kui
inimene soovib ravikindlustatu staatust
säilitada, siis ta peab ennast Töötukassas
arvele võtma.
Ravikindlustus tekib registreeritud

Erko Vanatalu
Eesti Töötukassa avalike suhete juht

Kas Sinul juba on suitsuandur?
… see väike valge vidin, mis toa lakke
kinnitatuna tulekahju puhkemisel kõvasti
lärmi teeb ja sellega Sinu elu päästab?
Kui vastus on “ei”, siis on viimane aeg see
muretseda ja paigaldada, sest lisaks oma
elust ja varast ilmajäämisele võid peale
1. juulit selle seadme puudumise eest ka
trahvi saada.
Kindlasti pole mõtet suitsuandurit
soetada vaid trahvist pääsemiseks, vaid
eelkõige oma elu ja kodu turvalisuse
eesmärgil. Statistika põhjal enamik
tulesurmadest leiab aset öisel ajal
eluruumides
puhkenud
tulekahjude
tagajärjel, kusjuures enamik tulekahju
ohvritest on hukkunud juba enne päästjate
saabumist ning põlengu tekkepõhjus on
peamiselt inimeste endi hooletus.
Tänavu viie kuu jooksul on Eestis
tulekahjudes elu kaotanud juba 26 inimest,
neist viis Ida-Virumaal. Kellelgi neist
ei olnud kodus suitsuandurit. Tulekahju
korral muutub ruumis viibimine mürgiste
gaaside kiire leviku tõttu eluohtlikuks juba

mõne minutiga. Viis minutit põlenguvingu
hinganud inimese elu ei ole enam võimalik
päästa. Põlengust selle algusjärgus märku
andes aitab aga see lihtne, odav ja tõhus
abimees ära hoida tulekahju traagilisimad
tagajärjed.
Argumendid, millega suitsuanduri
puudumist või selle mittevajalikkust
põhjendatakse, on seotud sageli sellega, et
eluruumis pole küttekollet ega suitsetajaid.
Isegi, kui Sa oma kodus käitud hoolikalt
ja tulekahju tekkimise oht on väike,
kaitseb suitsuandur Sind ka naabrite juures
juhtunud õnnetuse korral.
Suitsuandurit võib paigaldada igaüks
ise. Andur on soovitav kruvide või
tugeva kahepoolse teibi abil kinnitada
magamistoa või sinna viiva koridori lakke,
eemale laevalgustist ning vähemalt poole
meetri kaugusele seinast.
Kui Sul juba on kodus suitsuandur,
siis kontrolli aeg-ajalt selle patareisid
ning puhasta andurit tolmust. Suitsuanduri
töökorras olekut näitab signaal, mis tekib

peale kontrollnuppu vajutamist ja seda 3-5
sekundit all hoidmist. Patarei tühjenemisest
annab suitsuandur märku sarnaselt
mobiiltelefoniga – teeb järjepidevalt
teatud ajavahemiku järel vaikse piiksu.
Hooldades andurit regulaarselt, teeb väike
elupäästja õnnetuse korral oma töö ning
päästab Sinu elu ja vara.
Lisainfot
on
võimalik
saada
helistades päästeala infotelefonile 1524
või külastades veebilehekülge http:
//www.kodutuleohutuks.ee/
Ei maksa oodata suuremat õnnetust ega
tähtaega, millal suitsuanduri olemasolu
kohustuslikuks muutub – hooli oma
lähedastest ning soeta omale elupäästja
juba täna. Tulesurmade ja -kahjude
vähendamine on meie kõigi ühine eesmärk,
kuid oma kodu turvaliseks muutmise eest
vastutab igaüks ise.
Marika Uussalu,
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja.
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Videvik lõpetas hooaja
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TURISMISUVI 2009
Suvi ongi käes ... Kindlasti olete teinud
juba plaane, mida võiks suvel teha ja kus
pere või heade sõpradega koos puhata
J Aga kui veel ei ole, siis alljärgnevalt
pakume välja mõningaid huvitavaid
aktiivse suvepuhkuse veetmise võimalusi.
LASTEGA VEMBU-TEMBUMAALE.

Fotol Põrandaalused
(foto erakogust)

7. juunil 2009 toimus Videviku hooaja
viimane pidu, mis oli eriti lustiline,
hoogne ja liigutav. Lustiliseks tegi peo
Laululustijate kontsert, mis oli nagu
kokkuvõte tehtud tööst. Suur tänu Kaiele,
kes on osanud leida ilusaid ja südamlikke
laule, mille sõnad tungisid peoliste
südameisse.
Hoogsaks tegid peo Tantsumemmed,
kes oma seltskonnatantsudega panid
ka piduliste jalad takti lööma. Seda
tugevat peret hoiab koos väga sõbralik ja
taktitundeline juhendaja Enna.
Üllatuskülalisena
esines
Grigori
Paidest, kes esitas kaks tangot enda
tehtud elusuuruses nukuga. Kuna ta on
ka varem meil esinenud (mitte üksinda),
siis nimetasime seda tantsu tantsuks läbi
pisarate. Tema esinemine oli väga liigutav
ning esinejale endale väga kurb.
Täname südamest Taimat. Alles möödus
tema juhendatud karaktertantsurühma
Põrandaaluste (fotol) juubelikontsert, mis
oli väga ülevaatlik ja särtsakas. Jätkugu

Teil ,“noored pensionärid”, ikka jõudu ja
tahet edasi tantsu kepsutada.
Lobisemisega on nii, et kui nalja ei
ole, siis ei ole vaja lobiseda. Karin, Sul on
õigus, aitab lobast, teeme midagi targemat.
Ja seda “targemat” on Karin teinud juba
aastaid. Tema kirjutatud ja kujundatud
on kõik Videviku juubilaridele antud
õnnitluskaardid. Et lobisejate ring Karini
juhtimisel lõpetas tegevuse, siis toimus
väljasõit Tallinna, kus nauditi etendust
“Minu veetlev leedi”. Enne etendust
toimus väike kohvipaus Tallinna vanurite
ja eneseabi nõustamise keskuses, kus maja
perenaine tutvustas maja ja seal toimuvat.
Videviku peol käib veel üks kena daam,
kellel on alati mõni südamlik luulerida ette
kanda, kui pillimees teeb puhkepausi. See
on Elli. Ootan, et ta mõne enda tehtud
luulerea ka avalikkuse ette toob. Teame, et
ta on neid sahtlisse poetanud. Elli – ela, ole
ja sära ikka edasi.
Meie pidusid on vahel Peeter oma
lauludega ilmestanud. Vähe sellest, et ta

ise väga hästi laulab, oskab ta ka kõik
pidulised kaasa laulma haarata. Suur tänu,
Peeter! Sa oled alati oodatud.
Tore on see, et meie pere on kasvanud
100 liikmeni. Järelikult peab Videviku
klubi edasi tegutsema ja leidma uusi
huvitavaid vorme ürituste sisustamiseks.
Ega Videviku liikmeks olemine ole
ainult tants ja trall. Seekord jäi koduseks
ülesandeks valmistuda oktoobrikuus
toimuva
peoõhtu
sügisandide
ja
käsitöönäituseks ning sellele järgnevaks
oksjoniks.
Videviku peole on kõik oodatud, kes
tahavad hea tantsumuusika saatel jalga
keerutada ja meeldivas seltskonnas aega
veeta.
Ilusat suve soovides ja kohtumiseni
augustikuu viimasel pühapäeval, s.o 30.
augustil klubi taidlejate ja Videviku-pere
ühisel piknikul. Väljasõit Konsumi poe
eest kl 12.00. Võta kaasa hea tuju ja oma
piknikukorv.
Helje Kulper
Videviku president

Tööhõivealasest olukorrast Lääne-Virumaal
Esmaspäeval,
22.juunil
toimus
maavanem Urmas Tamme juures
tööhõivealane nõupidamine, kus arutati,
kuidas aidata kaasa olukorra leevendamisele maakonnas.
Kohal olid Eesti Töötukassa juhatuse
esimees Meelis Paavel ja selle LääneVirumaa osakonna juhataja Ene Kesler,
Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa Sotsiaalfondiga tegelev ametnik
projektijuht Inna Laanmets, LääneVirumaa Rakenduskõrgkooli ja Rakvere
Ametikooli esindajad Tiia Murulaid ja
Ada Väät.
Koolituste teema tõstatus päevakorda maavanema juures toimunud
tööhõivealasel nõupidamisel maikuus.
Töötutele korraldavad koolitusi töötukassa ning ka kutseõppeasutused, kuid
vajadus koolituste järele on aga kordades suurem, kui praegune korraldus
seda võimaldab. Sotsiaalministeerium
on keskendunud töötute, Haridus- ja
teadusministeerium
aga
töötavate
inimeste koolitamisele. Hangetele
kuluv aeg on pikk, mistõttu koolitusi
peab kaua ootama, info pakutavatest
võimalustest peaks inimeseni senisest
paremini jõudma jne.
Maavanem Urmas Tamme sõnul näitas nõupidamine, et meil on kohapeal (ja
mitte ainult meil) küllalt palju teadmatust, nii koolitajatel endil kui ka koolitatavatel. „Meie ülesanne on kohapeal
kokku viia koolitajad ja koolitatavad,

anda igakülgset infot töötuks jäänutele
ning leida viis, kuidas seda kõike korraldada. Kui meil on maakonnas 27002800 töötut ja kui täna neist koolitatakse
vaid sadakond, siis selline olukord vaevalt et kedagi rahuldab.”
Töötukassa juhatuse esimees Meelis
Paavel nentis, et kuigi koolitus on töötute suunatud meetmest üks kallimaid,
on koolitus siiski äärmiselt vajalik,
et inimesi mingilgi moel aktiivsetena
hoida. „Meie eesmärk ei ole inimestele
uue eriala õpetamine, vaid olemasoleva
kvalifikatsiooni tõstmine, mis annab ka
kõige paremaid tulemusi,” ütles ta.
Ka on töötukassa seda meelt, et
haridussüsteem peab pakkuma õiget
haridust, mitte hakkama inimesi hiljem
ringi õpetama.
Ta tõi välja Lääne-Virumaa spetsiifika: positiivseks pidas siinset
riigi keskmisest väiksemat tööpuudust
(Lääne-Virus 9%, Eestis 10%). Kuid
maakond paistab välja sellega, et siin on
kolmandik töötutest ilma keskhariduseta
ja alles iga 20.töötu on kõrgharidusega.
Maakonnas on viiendik töötutest
lihttöölised, ehitajad, on ka palju töötuid
tipp- ja keskastme juhte ning kõrgemaid
riigiametnikke, vähem on töötute seas
oskustöötajaid ja spetsialiste.
Maakonna kutseõppeasutuste esindajad nentisid, et koolitust ja eriti neis saadavat kutsekvalifikatsiooni tõendit on
hakanud hindama ka oskustega töötajad.

Olulised on pikad kursused, mis lõpevad
eksami ja kutsetõendi saamisega. Kõige
olulisemaks peavad koolid aga infot,
keda on vaja koolitada.
Meelis Paaveli sõnul on töötukassale väga olulised piirkondadest tulevad
sisendid. Väga oluline kohapealne initsiatiivi näitamine tegudega igal tasandil,
olgu tegu mittetulundusühingute, kohalike omavalitsuste, koolide, ettevõtjate
või maakondliku tasandiga.
„Mõelge ka selle peale, et kui kohapeal ei suudeta pakkuda kõiki erialasid,
siis kuidas suunata töötu sinna õppima,
kus selline materiaalne baas on olemas.
Ka suvel ei pea koolid tühjana seisma.”
Augustis-septembris tahab töötukassa kasutusele võtta töötu koolituskaardi,
et töötu saaks ise endale koolituse
valida.
Maavanema sõnul tuleb üle vaadata
kõik paari aasta taguseid prioriteedid ja
programmid: millises programmis saab
vähegi inimesi koolitada, siis seal tuleb
seda teha. Otsida üles kõik võimalused,
et inimesi aidata – olgu need arvutikursused, üldoskuste õpetamine, keeleõpe.
Järgmiseks on kavas arutada omavalitsustega läbi, mida saavad nemad teha,
kuidas koondada koolitusvajaduste info
koolidele, töötukassale.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik

Vembu-Tembumaa on lõbustuspark, mis
on mõeldud kogu perele. See on koht,
kus mõnusad elamused saavad osaks
kõigile pisipõnnidele, koolilastele ning ka
lapsemeelsetele täiskasvanutele. VembuTembumaal ootavad huvilisi batuudid,
kartautod, elektriautod, põrkeautod, ATVrada, mängudemaja, tarzanirada, alati
sooja veega basseinid, veeatraktsioonid,
saunad, minigolf, piljard, väligrillid ja
palju muud põnevat. Vembu-Tembumaa
asub Tallinnast 27 km kaugusel Kurtnas.
Külastajatele on Vembu-Tembumaa
avatud 1. juunist kuni 31. augustini kell
10.00−19.00. Info telefonil: 6719155 või
info@vembu-tembumaa.ee.
Koduleht:
http://www.vembu-tembumaa.ee/
LOODUSE JA LOOMADEGA
TUTVUMA MÄTTA RATSATALLU.
Mätta
ratsatalu
kutsub
puhkama
looduslikult kaunisse kohta Lahemaa
rahvuspargi vahetus läheduses. Juba talu
nimi ütleb, et pööratakse erilist tähelepanu
ratsutamisele, ratsamatkadele ja hobustega
seotud meelelahutusele. Perenaine Katrin
võtab lahkelt vastu kõiki, kes soovivad
tegeleda hobustega ja ratsutamisega.
Oodatud on kõik, kes naudivad kaunis
looduses olemist, lõkke ümber istumist,
kiikumist, püstkojas grillimist ja muud
sinna juurde kuuluvat. Lähedal on ka
meri ja liivarand, Vihula mõis, Sagadi
mõis, Altja kaluriküla ja hulgaliselt
muid kauneid kohti. Kellele meeldivad
sportlikumad tegevused, leiavad kindlasti
lusti sealsest mänguväljakust ja rohketest
matkaradadest Lahemaa rahvuspargis.
Pärast lõbusat ja sisukat päeva kaunis
looduses pakutakse lõõgastavat kuuma
sauna, romantilist kaminatuld ja ööbimist
hubastes tubades talus. Soovikorral
küpsetab pereema Silja teile ka maitsvad
road, mis on valmistatud oma talu
toodangust ja aiasaadustest. Külaskäigust
ratsatallu palutakse kindlasti ette teatada
telefonitsi: 55 696 241; 55 696231; 32
52750 või e-posti teel: info@ratsatalu.ee.
Koduleht: http://www.ratsatalu.ee/
TERVISLIK
ELUVIIS,
ILUS
LOODUS,
KARASTAV
VESI,
KANUUD … Kui Teid ei heiduta
muutlikud ilmastikutingimused, siis leiate
parimad ja ekstreemsemad võimalused
oma vaba aja veetmiseks Linnumäe
loodustalust.
Võimalus
on
tellida

kanuumatk kõikidel Eesti jõgedel või
rabamatk, päeva lõpus saab saunas puhata
ning jääda ka öömajale. Saun on ehitatud
vanasse talumajja, külaliste päralt on
talumaja koos kõrvalhoonetega. Tegemist
on tüüpilise Põhja-Eesti popsitaluga,
mis asub iidses Ohepalu külas ja on
ainukene hästi säilinud saunikukoht meie
kandis. Elekter majapidamises puudub,
valgust annavad küünlad ja õlilambid.
Saunaliste päralt on kaminaruum, väligrill
istepakkudega ja lõkkease istepinkidega.
Majas on ööbimiseks kaks kambrit kolme
voodiga. Aidas saab magada hulgakesi
heinte peal. Telkimine on tasuta. Samuti
saab proovida purilennukiga lendamist,
millest tuleb vähemalt 1 nädal ette teatada.
Lendamine toimub Tapa lennuväljal (12
km Linnumäe loodustalust). Pakutakse ka
jalgrattamatkasid. Kümnete kilomeetrite
pikkustel ilusatel metsateedel on võimalik
korraldada jalgrattamatkasid.
SEIKLUS
TÄISPÖÖRETEL
Kohtla–Nõmmel (Ida-Virumaal) olevas
Adrenaator Grupis. Võimalikud on
karjäärisafarid
või
ekstreemsafarid,
jalgsimatkad, orienteerumine, ekskursioon
kaevandusmuuseumisse, seinaronimine,
ATV-safari
ning
adrenaliinifaktor.
Sobivaim
pakkumine
vastavalt
seltskonnale pannakse kokku, kui on
selgunud täpsed eelistused, ajalimiit
ning huviliste arv. Kõhutäidet pakutakse
püstkojas või kaevurisööklas. Kui on
soov jääda öömajale, siis on olemas ka see
võimalus koos mõnusa saunaga. Täpsem
info: info@adrenaator.ee või 521 3726.
Koduleht: http://www.adrenaator.ee/
AEGNA – IMELINE VÄIKESAAR.
Kes on kord Aegnat külastanud, see tuleb
saarele tagasi. Aegna oskab endasse
armuma panna. Seal kaovad mured ja
jäävad vaid rõõmud. Sealt leiad uut jõudu
ja inspiratsiooni. Aegnal on kohti nii
privaatseks puhkuseks, sõpradega lõkke
ümber istumiseks kui ka töökaaslastega
mõnusaks äraolemiseks. Aegnal on väga
palju erinevaid meelelahutusvõimalusi
aktiivseks puhkuseks. Kõik tegevused
toimuvad vabas õhus, et saaks nautida
saare imelist loodust ja külastada
vaatamisväärsusi.
Puhkusepaketid
on võimalik koostada nii üksikutele
matkajatele, sõpradega seiklejatele kui
ka ettevõtete suvepäevalistele. Info
telefonidel: 5814 6220, 6790 858 või eposti teel: info@aegnareisid.ee.
Kui Teil tekib uusi mõtted ja soove,
siis külastage ka Kunda turismiinfopunkti
(Kasemäe 10). Leiame koos just Teile
sobiva puhkusevõimaluse :-)
Kristi Onkel
Turismikonsultant

KUTSE MEIE PERE RÄIMEROA
KONKURSILE
HEI! HEI! HEI! Väljas on ilus suvi ... Kunda rannas toimub taas mere-ja perepäev.
Mereäärse väikelinna traditsioonidega on seotud ka kalaroogade valmistamine. Kallid
pered, kutsume Teid osa võtma

MEIE PERE RÄIMEROA KONKURSIST
mis toimub
MERE- JA PEREPÄEVAL
11. juulil 2009 Kunda rannas
Osalemistingimused:
1. Pere peab koosnema vähemalt 3 liikmest (2 täiskasvanut + 1 laps), rohkem
võib alati olla J
2. Toit peab olema valmistatud räimest, korraldajate poolt ette antud ning
võistleja poolt lisatud toiduainetest;
3. Konkursile registreerimisel palume teada anda retsepti koostisosad, mis
lisanduvad võistlejapoolselt (et konkursi ajaks võistlejad toorainega
varustada);
4. Osavõtjatel palume endal kaasa võtta vajalikud tööriistad (noad, käärid,
kausid jne);
5. Toidu maksimaalne valmistamise aeg kuni 1,5 tundi;
6. Retseptid lähevad avalikustamisele Kunda linna lehes “Meie Kodu” ja road
jäädvustatakse fotodena;
Korraldajate poolt on:
1. Katusealune;
2. Lauad ja pingid;
3.
2 suurt grillpanni; 1 elektripliit; mikser; nuimikser
4. Igale osalejale 1 kg värsket räime;
5. Konkursitoimkonnale eelnevalt saadetud retsepti alusel muretsetakse roaks
vajalikud lisakoostisosad (summas kuni 200 krooni).
Kavas on ära märkida hulgaliselt eripreemiaid (põnevaima maitseelamuse, huvitavaima
räimeroa serveerimise eest jne). Auhinnafond on märkimisväärne. Räimeroogi hindab
žürii (liikmed on täpsustamisel).
Olete väga oodatud konkursile!
Info ja registreerimine 06. juulini 2009
Kristi Onkel (projektijuht). Kunda Turismiinfopunkt, Kasemäe 10. E-post:
turinfo@kunda.ee; telefon tööl: 32 22 170; telefon taskus: 53 544 534
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EVEA korraldab 10.-12. juulil
Pärnumaal Jõekääru kämpingus
ETTEVÕTJATE SUVEPÄEVAD 2009
Korralda firma suvepäevad koos EVEA-ga!
Reede, 10. juuli
18.00 saabuvad esimesed suvepäevalised
20.00 tervitussõnad, heiskame lipu ja lauluga sööma
21.00 eurovalimised & EURO valimine debatt poliitikutega (esialgu kinnitanud Marek Strandberg, Jüri
Estam, ootame jah-sõna Indrek Tarandilt, ....)
23.00 On tähti öös, süttib lõke, ÖÖsaun
Laupäev, 11. juuli
08.00 väljas on juba valge, kähku tootmisvõimlemisele!
09.00 näod puhtaks ja Pudrulee-ee!
10.00 kõik see pere sportima!
12.00 kolm vaala (advokaadid, pank, kindlustus) pakuvad oma teenust
13.30 Supipaus
14.00 “Ettevõtte promenaad” – kõik käivad kõigil külas
16.00 Ajurünnak või väike harimine ettevõtlusteemadel
19.00 Köievedu finaal
20.00 Ainuke töö mis toidab – kõik sööma!
21.00 Naljaprogramm
22.00 ALGAB KULTUURIPROGRAMM!
Lavale tuleb ...
Pühapäev, 12. juuli
08.00 Igaüks ärkab kui jõuab
09.00 Kes soovib, saab süüa ja ka joogipoolist
10.00 Langetame lipud ja hakkame autosid pakkima
Kolme päeva hinnakiri:
Kui maksad 880 krooni, elad kahe- või viiekohases
kämpingumajas
Kui maksad 600 krooni, ööbid oma kaasavõetud telgis
Süüa saad ikkagi 3 korda päevas ja kogu muu tegevus
on ka hinna sees!
TULE ISE JA VÕTA SÕBRAD KAASA!
Info ja registreerimine telefonil 6 410 920
e-mail evea@evea.ee
• Igaüks võtab oma meeneid ja toodangut kaasa, et
laiali jagada, anda kingituseks või teha loterii

Tere, kahejalgne! Minu nimi on Krõll
ja ma olen 7-kuune kiisupoiss. Mul oli
väga raske lapsepõlv... ma kasvasin üles
linnatänavatel, kus oli alati suur toidunappus. Inimesed ei suhtunud ka minusse
hästi, kõndisid ükskõiksel pilgul mööda
ning mõnikord sain jalahoopegi. Ema ütles
mulle, et inimestest tuleb eemale hoida
ning neid karta, sest nad toovad endaga
ainult halba kaasa. Nii ma siis elasingi,
kartes ja samal ajal vihates inimesi.
Ühel päeval aga tulid kahtlased mehed
meie pesapaiga juurde, panid püsti mingisugused trellitatud kastid ning ise peitsid
end põõsastesse. Äkitselt tundsin ma imehead lõhna, mis tuli just sealt imelikust
kastist. Ma ei suutnud kiusatusele vastu
panna ning jooksin kiiresti lõhna suunas,
sisenesin kasti ja lasin heal maitsta. Ja
nii kui ma olin jõudnud esimese ampsu
maiuspalast võtta, sulgus puuriuks ja ma
jäin kinni. Mind valdas paanika. Siis topiti
mind mingisugusesse mürisevasse masinasse ja sõidutati minema.
Pärast paarikümneminutilist sõitu
tõsteti mind maha, tassiti mõned meetrid
eemale ühte hoonesse ja pandi seal maha.
Kõik oli nii võõras, uued lõhnad, palju

erinevaid kasse, kellest osa hoidis omaette,
osa oli sõbralikud. Just nendelt viimastelt
sain ma teada, mis minuga juhtunud oli:
minust oli saanud varjupaiga kiisu. Selles
trellitatud puuris pidin ma nii kaua olema,
kuni sain ilusti liivakastis käimise selgeks,
kuni vaktsiinid ja ussitõrje said tehtud, noh,
veidi häbi öelda, aga kui ka kastreerimine
sai tehtud. Pärast kõike seda viidi mind
uude majja, kus oli veel rohkem kasse kui
eelmises majas! Ma olin väga elevil. Koheselt leidsin endale uued sõbrad, kellega sai
koos aega viita.
Üsna pikka aega ei suutnud ma inimesi
veel usaldada ning ei lasknud neil endale
läheneda. Kuid aja möödudes sain aru,
et mitte kõik kahejalgsed ei soovi halba,
vaid leidub ka neid, kes tõeliselt hoolivad
ja armastavad. Nüüdseks olen ma kiisu,
kes tahab väga inimese lähedust ja oma
armastust inimese vastu näitan nurrudes ja
paisid tehes.
Ma panin endast pildi ka kaasa, et te
kõik näeksite, kui ilusad rohelised silmad ja
roosa nina mul on!
Tule mind ja minu teisi sõpru Virumaa
varjupaika vaatama, mis asub Roodevälja
külas, Sõmeru vallas!
Mjäu-mjäu,
Krõll

Bussiga nr 15 on päikselistel
suvepäevadel võimalik Kunda
randa sõita. Buss väljub randa
Pargi tn peatusest kell 10.15 ja
15.45 ning rannast bussijaama
kell 10.20 ja 15.50.
Hei! Olen noor emane krants nimega
Mirelle ja otsin endale head ning
armastavat kodu. Tahaksin elada õues
oma kuudis ja vahel koos omanikuga
metsas jalutamas käia. Hästi suur aed
võiks ka olla, et oleks palju ruumi
mängimiseks.
Olen natuke arg võõraste inimeste
suhtes, aga lapsi armastan ma väga ja
omadega olen sõber.
Mul on ilus valge tihe kasukas ja nina
peal on armsad tedretähnid. Kaalun 20
kg ja kõrgust on 40 cm. Toidu suhtes ei
ole nõudlik, söön kõike, mis ette antakse.
Kallistused ja musid on mulle palju
tähtsamad. Hetkel asun hoiukodus.

ÜLERIIGILINE III ALGKLASSIDE
KOOLITEATRITE ALTERNATIIVFESTIVAL
VÄIKE LAVA 2009
Festival kannab nime “Väike lava”, mis tuleneb otseselt lava mõõtmete suurusest
(8 x 6 meetrit). Esimene festival toimus Kundas 2007. a oktoobris, kus osales
17 truppi üle 200 osavõtjaga. Teisel festivalil 2008. a oktoobris osales 16 truppi.
Festival on saanud positiivset tagasisidet ja me jätkame heal meelel traditsiooni.
SIHTGRUPP: 1.- 6. KLASSI ÕPILASED
TOIMUMISAEG: 23.-24. oktoober 2009. a
TOIMUMISKOHT: Kunda linna klubi, Lääne-Virumaa
ÖÖBIMINE: Kunda ühisgümnaasiumis oma varustusega (madrats, magamiskott)
OSALUSTASU: à 190 krooni (sisaldab toiduraha – 2 lõunat, 2 õhtusööki, 1
hommikusöök)
Festivalil ülesastumiseks sobivad eelmisel hooajal õpitud näitemängud, uusi polegi
ju veel jõutud õppida. Venekeelsetel truppidel tuleks üles astuda eesti keeles.
Etenduse pikkus 5 kuni 45 minutit.
Sügiseks on paljud kevadel esietendunud lavastustes osalevad lapsed jõudnud 5.
klassi ja seepärast ei ole osalejate vanuseaste rangelt piiritletud 4. klassiga. Pealegi
on paljudes väikestes algkoolides etendusse kaasatud ka 5. ja 6. klasside õpilased.
Lisaks näitemängudele toimub festivali raames ka palju muud põnevat. Eeldame,
et trupid, kes osalevad festivalil, jäävad kohale kaheks päevaks ja see on ka
programmi koostamisel aluseks.
Festivalil osalevate truppide arv maakondadest ja linnadest ei ole rangelt piiratud.
Kuna mõnes maakonnas või linnas on mitmeid heal tasemel osalemissooviga
truppe, mõnes paikkonnas pole aga üldse, saame sõltuvalt huvist festivali vastu
võimalusel vastu võtta ühest paigast ka rohkem truppe.
Ootame igalt trupilt eelnevalt tutvustavat videoklippi (3-5 min) nende töödesttegemistest argipäeval (kool/huvialad/vaba aeg), mida saame näidata festivalil enne
etendust.
Osalemissoovist palume teada anda 15. septembriks 2009. a. Samuti on oodatud
ettepanekud festivali korraldamiseks ning õnnestumiseks!
Info ja registreerimine festivalist osavõtuks:
Telefon: 56 623 096, e-post: amkoks@hot.ee
Maarika Koks – Kunda laste näitetruppide juhendaja
Väikese Lava 2009 projektijuht
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Kunda ilusalongis Pargi 26 suvehinnad:
Lõdvestav kehahooldus Dermalife SPA tervisekapslis
375 kr, kestus u 70 min (sisaldab keha koorimist lillede
kroonlehtede ja meresoolaga, šokolaadimaski, näohooldust
MATIS-i toodetega, lõdvestavat massaaži).
Tselluliidivastane kehahooldus tervisekapslis 400 kr,
kestus u 80 min (sisaldab keha koorimist, tselluliidivastast
maski ja šokolaadimaski, näohooldust MATIS-i toodetega,
ainevahetust kiirendavat massaaži).
Dermalife SPA tervisekapslis 80 kr, kestus 30 min
(sisaldab infrapuna-aurusauna, muusikateraapiat, vibratsiooni, veemassaaži).
Leilisaun + viht (viis inimest) 175 kr.
Massaaž lastele ja pensionäridele 80 kr.
Massaažitool 15 min 25 kr.

Telefon: 32 55 355 või 52 051 76.

PUHATA ON MÕNUS!
Vajad puhkust?
Mõtted rändavad mööda kauneid
ja eksootilisi randu?
Huvitavad maad ja põnevad
puhkusepaketid: India, Mehhiko,
Peruu, Brasiilia, Kuuba, Bulgaaria.
Kreeka saared ja Türgi.
Igal nädalal uued ja soodsad viimase hetke pakkumised.
Hinnad alates 3500 kroonist.
Enam pole vaja sõita kuskile reisibüroosse,
vaid võta telefon ja helista!
Travel In reisikorraldaja müügiagent ootab Teie kõnesid ja e-kirju.
Koos leiame just Teile sobiva pakkumise! Müügiagent Kristi, tel:
53 544 534 ja e-post: kristi1500@hot.ee
Saare Põrand OÜ müüb SOODSALT eksklusiivseid tamme-ja saarepuit
põrandalaudu (20 X 75;120;150;175 X 300-3000mm). Samas müüme
soodsalt voodri-, lava-, terrassi-ja höövellaudu (haab, must lepp, lehis).
Eritellimusel mööbel (tamm, saar). Transpordivõimalus. Lisainfo:
www.saareporand.ee 56 44 757 Madis.
KULLASEPP Rakvere Parandus-ja tellimustööd 55677790

Raamatukogu annab teada. 8. juunist − 31. augustini
2009 toimub Kunda linna raamatukogus suur raamatute
lugemise võistlus Pärlimäng. Infoleht mängu kohta on
saadaval raamatukogu kodulehel. Samuti toimub juunist
augustini raamatukogus virtuaalne viktoriin, iga kolme
nädala tagant uued küsimused. Küsimusedki on saadaval
raamatukogu kodulehel, vastuseid oodatakse e-posti
aadressil raamatukogu@kunda.ee. Raamatukogus on üleval
fotonäitus “Minu raamatukogu”, mis on kokku seatud
lugejate fotodest, kuidas nemad raamatukogu näevad. Näitus
jääb üles augustikuuni. Allikas: Kunda linna raamatukogu.

Teade (vastavalt Jäätmeseaduse § 58-le)
Kunda linna Jäätmekava avalik väljapanek toimus 12. maist - 26. maini 2009.
Jäätmekava avaliku arutelu koosolek toimus 26. mail 2009 algusega kell 16.00
Kunda linnavalitsuse saalis. Koosolekust võttis osa üks linnakodanik, kes esitas
küsimuse ehitusjäätmete kohta linnas. Probleemiks on jätkuvalt Hiiemägi.
Sinna ladustatakse omavoliliselt jäätmeid. Ehitusjäätmete käitlemist ei korralda
linnavalitsus. Iga jäätmetekitaja peab ise tellima konteineri ja laskma jäätmed
vedada lähimasse prügilasse või vastuvõtupunkti. Vastav info on jäätmekavas
kajastatud. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu käigus Jäätmekavale sisulisi
muudatusettepanekuid ei tehtud. Jäätmekava on heaks kiidetud ja kooskõlastatud
Keskkonnaameti ja Lääne- Virumaa maavanema poolt. Kunda Linnavolikogu
kinnitas jäätmekava oma määrusega nr 10 , 2. juuni 2009 volikogu istungil.
Jäätmekava tekstiga saab tutvuda linna kodulehel ja Kunda linnavalitsuses.

Mälestame

Mälestame sõbralikku inimest

VEERA ROMANENKOVAT

GALINA KANEPIT

ning avaldame südamlikku
kaastunnet
lastele ja õdedele perekondadega.

Avaldame kaastunnet lastele ja
lastelastele.

Tammiku põik 2 elanikud

KÜ Mäe 15

Kunda linnavalitsus annab teada
Alates 1. oktoobrist 2009. a kehtivad Kunda linna haldusterritooriumil järgmised
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad:
Veevarustuse teenuse hind elanikele (füüsilistele isikutele ja korteriühistutele) 11,51
kr/m3 . Veevarustuse teenuse hind asutustele ja ettevõtetele (juriidilistele isikutele)
15,31 kr/m3. Reovee ärajuhtimise teenuse hind elanikele (füüsilistele isikutele
ja korteriühistutele) 13,33 kr/m3. Reovee ärajuhtimise teenuse hind asutustele ja
ettevõtetele (juriidilistele isikutele) 19,93 kr/m3.
Hindadele lisandub käibemaks.

Avaldame kaastunnet abikaasale
ja lastele

Aeg leina Sul leevendagu
Aidaku pühkida pisarad

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

On elu lühike,
üksainus hetk, üks viiv –
peost voolab elamiseks
antud aeg kui liiv (V. Osila)
Meie kaastunne Lidiale, Gennadile
ja Liinale perega

VELLO STAMMI

Südamlik kaastunne, kallis Maie,
venna

SINAIDA POROVARTI

surma puhul.

VELLO STAMMI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Mälestades Altvälja, Randver,
Meier kodutänavalt

KÜ Mäe 15

Põrandaalused

8

juuni-juuli 2009

MEIE KODU

