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“… Kui mind minema viib inglitiib ja ma lahkuma pean siit,
siis ei tahaks ma lahkuda nii, et minust ei jääks maha midagi …” (Kristjan Vool)

Fotol (vasakult): Mattias Einstein, Heiko Källo, Kristjan Vool, Harry Koop, Rainis Türkel.
Foto autor Meelis Meilbaum/Rakvere Photo Agency
“Tiivad” oli esimene lugu, mis sündis Fantaasia ja Kristjan Voolu koostöös (loo sõnade autor on Kristjan, muusika kirjutas Heiko Källo). Sügava sõnumi ja meeldejääva meloodiaga lugu räägib, et lahkudes
võiks jääda kõikidest midagi maha. Loo esmaesitlus oli Kehalas. Seejärel avastasid “Tiivad” Rakvere noortefilmi “Ohtlik avastus: kõigel on kord lõpp” tegijad, kes pakkusid välja idee, et loost võiks saada
filmi tunnuslugu. Peeti maha paar koosolekut ja Fantaasia suundus Meelis Otsa stuudiosse. Nüüdseks on “Tiivad” stuudios lindistatud ja videosse võetud. Stuudiolindistust on võimalik näha piltidelt ja
videolt ka Fantaasia kodulehel. Film esilinastub 10. septembril Rakvere teatris. 22. augustil mängiti “Tiibasid” esimest korda MTV Eestis. Allikas: http://www.fantaasia.ee/.
MK toimetaja vahetas e-kirju filmi
operaatori ja produtsendi Jaanus
Lekiga, et pärida, millest film räägib,
kellele see on mõeldud või suunatud.
JL: Film “Ohtlik avastus: kõigel
on kord lõpp” on järg aasta tagasi
linastunud filmile ja jutustab loo sellest,
et kuskil Eestimaal tegutseb narkoparun
oma jõuguga. Ta juhib Venemaal elava
venna kaasabil keelatu kauba transiiti
läbi Eesti. Siin aga töötab asjatundlikult
Eesti Politsei, kellega narkovedajad
puht juhuslikult kokku põrkuvad ning
sellest rullub lahti põnev lugu.
Otsest sihtgruppi filmile ei otsitudki.
Film oli rohkem n-ö oma klassi projekt,
kus lihtsalt kutsuti klassivennadklassiõed filmi.
Esimese osaga läks nii hästi, et
vabariiklikul
amatöörfilmifestivalil
Tallinnas tunnustati meie tööd ning
Põlvas toimunud noorte filmifestival
“Flash!” tõi meile lausa 5 auhinda.
Film on ka internetis (http://vimeo.com/
1107669) tasuta vaadatav, seda on
tänaseks juba üle 800 korra vaadatud.
Kuna see päti-miilitsa film siiski
tahtis edasi jutustamist, siis tegime teise
osa. Nii et täpselt aasta tagasi augustis
tulid kokku samad stsenaristid ning

algasid teise osa käsikirja kirjutamise
mõttetalgud. Stsenaarium sai töökõlbulikuks 2008. a lõpuks.
MK: Tunnusloo leidmise lugu
filmile − õnnelik juhus või kaua
otsitud kaunikene?
JL: Varakevadisel ajal tekkis idee,
et kasutada filmis noorte enda kirjutatud
muusikat.
Rakvere
noortebände
tean suhteliselt hästi, samuti nende
repertuaari. Oli üks punt ka silmapiiril.
Siis aga toimus 2008. aasta Kehala
pillimeeste pidu, kus nägin esimest
korda Fantaasiat ja kuulsin nende lugu
“Tiivad”. Bänd jättis mulle väga värske
mulje ja “Tiivad” jäi kummitama.
Kuulasime
“Tiibasid”
koos
filmitiimiga ning leidsime, et lugu on
hea ning selle sõnum klapib hästi ka
filmi sisuga.
MK: Tunnusmuusika sai ka video,
millest kujunes filmile treiler. Kuidas
video sündis?
JL: Kuna filmile oli niikuinii treilerit
vaja, siis tegime muusikavideost ka
treilerversioon. Video tegemine oli väga
vahva ja loominguline protsess. Kui
stsenaarium kaadri täpsusega paigas, siis
filmimine ja logistika on juba käkitegu.
Noormehed olid vastupidavad, kuigi

võtted toimusid peaaegu terve päev
neljas paigas Rakveres. Aega kulus, aga
valmis ta sai.
Fantaasia-poistega teeks kindlasti
veel midagi, mõne video nende loole
näiteks! “Tiibade” video saatsime ka
MTV Balticusse, lootes, et lugu seal
jooksma hakkab. Teine kanal, kus
videot nägema peaks hakkama on Kanal
SEITSE. (www.seitse.tv).
MK:
Filmi
esilinastus
on
septembrikuus Rakvere teatris, kus
pärast seda on filmi võimalik näha?
Kas see jõuab ka Kundasse :)
JL: Filmi esilinastus toimub 10.
septembril algusega kell 19.00 Rakvere
teatri suures saalis. Vabapääsmed
tulevad müüki vahetult enne esilinastust
(müügikohad ja pileti hind täpsustuvad
lähiajal). Kõik, kes soovivad, pääsevad
esilinastusele ja sellele järgnevale
jätkupeole. Kes ees, see mees! Muusikat
teevad Fantaasia ja Audacious.
Peale seda on idee panna film
jooksma Rakvere teaterkinosse, DVD
laenutusse ning miks mitte tulla ka
Kundasse seda näitama, kohtuda Kunda
noortega, rääkida filmitegemisest ning
julgustada noori ise filme tegema.

Fantaasia “Tiibadel” lennates
Kunda noortebänd Fantaasia miksib
oskuslikult ja üsnagi pretensioonitult erinevaid stiile. Nende askeetlik
vokaali kasutamine, mis igal teisel
juhul kuulduks puudusena, saab aga
sõnumi edastamise tugevuseks − puhtad
kvindid, mida tavapärases “hea-maitsemuusikas” tuleks vältida, annavad
Fantaasia loomingus edasi sõnumi pisut
õõvastavat kõhedust, kuid samas meeletut tungi teha midagi, olla keegi, jätta
endast midagi ..., et “kui mind minema
viib ingli tiib ja ma lahkuma pean siit,
siis ei tahaks ma lahkuda nii, et minust
ei jääks maha midagi ...”
Suurepärane, oma lihtsuses lausa
geniaalne, ja sugestiivne korduv muusikaline motiiv jääb kummitama pikaks
ajaks, mis kinnitab n-ö tavamõiste järgi
hea laulu tunnust. Niisiis see viisijupp
muudkui kordub peas ja ühtäkki taban
end mõttelt, mida on siis mul maha
jätta? Tõenäoliselt mitte midagi grandioosset, kuid palju seda, mille jaoks
olen pingutanud ja pühendunud ning see
ongi just see, millele Fantaasia osutab,

mis on muusika olemus ja üks eesmärke
− panna meid mõtlema elu, inimeste
ja iseenda üle − kanda meid Fantaasia
tiibade abil sinna, kuhu muidu poleks
sattunud, ja mõtiskleda selle üle, mida
muidu ehk poleks teadnud.
Jättes kõrvale depressiivse maailmavalu, mis mu kõrvu ja südamesse sellest
muusikast kuuldub, hüüan valjuhäälselt:
“Poisid, põrutage edasi!” … sest peale
(maailma)valu tuleb ilu ja võib-olla isegi
kuulsus ja au! Aga lubage, et Te ei kaota
ausust muusika ja iseenda vastu, sest see
loeb kuulaja jaoks rohkem kui miski
muu. See on see, mille pärast kuulaja
ikka ja jälle otsib üles www.fantaasia.ee
ja kuulab niikaua, kui ta ei saa veel osta
kauamängivat poest. Tiivad selga ja
Fantastilistesse avarustesse!
Palavad tervitused Fantaasiale!
Kristi Kiilu
Tallinna ülikooli doktorant;
Eesti muusika ja teatriakadeemia
koolimuusika instituudi juhataja
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KATRIN REIMUSEGA kirjutamisest,
inspiratsiooni kadumisest ja kolekirjandusest
ÕNNELIKE INIMESTENI VÄLJA
Kevadsuvel
ilmus
Kunda
kirjanikul Katrin Reimusel uus
raamat “Õnnelikud inimesed”.
Istume
päikselisel
suvepäeval
Katrini koduaias riisimattidest lehtlas
(vt pilti lk 3), joome piparmünditeed
meega ning sööme peenralt värskelt
korjatud maasikaid. Katus me kohal on
läbipaistev, nii et päike on aimatav ja
sinitaevas valged pilved näha. Maailm
ja majandus on kriisis. Meie ajame
juttu …
Väikelinn kui kirjutamiskeskkond
ja inspiratsiooniallikas.
Katrinile meenub üks esinemine
Tallinnas, kus olid koos muusikud ja
noorsookirjanikud. “Minul oli seal
suur au esineda Leelo Tungla ja Aino
Perviku seltskonnas. Üks küsimus,
mis just minu käest küsiti, oli seotud
sellega, et viimasel ajal on väljastpoolt
Tallinna ja Tartut välja kerkinud palju
kirjanikke. Küsiti, kas meil on rohkem
aega või ... Mina vastasin, oh ei, meil on
rohkem ruumi,” räägib Katrin ja jätkab
samas: “Tegelikult nii ongi. Kui siin
ringi vaadata, jättes välja, et naabruses
asuvas noortemajas käib üsna lärmakas
remont, siis ma elan nagu maal. Mul ei
ole linnatänavale väljavaadet … Lisaks
käib naabrite part meil külas. Ilmselt on
me koera kuudi juures hea ja turvaline,
nii et part muneb sinna oma munad.
Meie korjame hoolega munad kokku
ning anname need siis naabritele üle. ”
Hetkeks katkeb jutt, sest lapselapsed
tulid külla, et kõige pisem saaks
pehmel murul roomata. Katrin naerab
seepeale rõõmsalt ning hüüab tulijatele:
“Roomake, roomake, ükski väike
roomaja meid ei sega.” Nii otsitaksegi
tekk välja, samuti mänguasjad …
Mõtlen väikelinna keskkonnale, kus
jagub ruumi ja – mis veel olulisem −
tähelepanu nii pisikestele partidele, kes
otsivad rahulikku paika munemiseks,
kui ka inimlastele, kes vajavad maailma
avastamiseks lihtsalt kohta, kus kogu
hingest mütata − vanaema aias ringi
roomata.
Vestleme edasi. Katrini novellikogu
vahel, mille kokkusaamisele kaasa
võtsin, on lipik, mis kirjaniku
tähelepanu äratab. Tegelikult on
järjehoidjaid kaks ja need tähistavad
raamatus kirjutamisest jutustavaid
novelle. Üks räägib luule tapmisest,
kirjanikuks olemise häbist, ja teine
tühjusest, inspiratsiooni kadumisest.
Pärin Katrinilt, mida tema teeb, kui
inspiratsioon saab otsa, kui pea on tühi.
“Kui inspiratsioon on otsas, siis tuleb
kohe kindlasti puhata. Vägisi ei tule
midagi. Inspiratsiooni on võimalik ehk
selleks kunstlikult tekitada, kui lugu on
peaaegu valmis, ainult väike detail on
puudu. Selle võib välja joonistada küll,
nii et käid sel asjal ümber ja vaatad talle
teiselt poolt näkku,” seletab kirjanik,
lisades samas: “Võib ju katsetada ka
nn alateadvuslike jorudega, et järgmisel
päeval vaadata, kas sellest midagi
edasi mõtlemist väärib või läheb kohe
kaminasse. Punnitada ei ole tegelikult
mõtet.”
Sarnaselt esmamuljele või esimese
lause olulisusele huvitava inimesega
kohtudes on oluline lugeja esmakordsel
kohtumisel tekstiga esimene lause
– selle jõud ja vägi uudishimu ja huvi
tekitajana.“Esimene lause on olulisem
kui pealkiri. See avab kogu loo ja peab
tekitama huvi, et üldse edasi lugeda.
Kui teksti juba lugema hakata, siis see
haagib lugeja enese külge. Ma ei pea
selleks erilist vaeva nägema,” räägib
Katrin, jääb hetkeks mõtlema ja jätkab:

“Esimene lause on oluline ka kirjutaja
enese jaoks. Tihti on nii, et mõtteis on
novell juba olemas, kuid esimest lauset
ei tule ja siis pole midagi teha.”
“Õnnelikud inimesed” pealkirjana
kutsub lugema. Katrin meenutab, et ühel
kohtumisel märkas ta inimest, kes tema
nähes haaras raamatu ning otsis välja
nimiloo – novelli “Õnnelikud inimesed”
ning enne seda käest ei pannud, kui lugu
oli läbi loetud. “Seejärel ärkas kui unest,
silmad natukene veekalkvel,” kirjeldab
Katrin. Novellikogu sisaldab 14 lugu

et kirjanikuks olemine annab talle
võimaluse taolist aega nautida. Mõne
muu − nn kellast kellani − ametiga võiks
see olla pisut keerulisem.
Üldiselt valmivad lood Katrini
mõtteis tervikuna. Tavaliselt ei istu ta
valge paberi ette ootele, et vaadata, mis
juhtub või mis lugu tuleb. Ühe novelli
puhul ta küll kahtles pisut, mõtles lõpu
üle ja pidas ka lähedastega nõu, et kas
ta ei tungi liialt tundlikule – pisut ehk
amoraalselegi – alale. Katrin räägib:
“Vahel on nii, et ma kirjutan midagi

ongi.” Lugemisele mõeldes meenub
kirjanikule Sofi Oksaneni “Puhastus”,
mida
Katrin
originaalis
soome
keeles luges. “Oksanen on uskumatu
töövõimega inimene. Imetlen seda, et
ta on suutnud tema jaoks siiski suht
võõra teema nii ajaliselt kui ka koha
mõttes ära tabada. Teda lugedes tekib
seesama ängistus, mille me ise oleme
läbi elanud. Kui võrdluseks kujutada
ette võimalikku Ameerikas tehtud filmi
Eesti ajaloost, siis see oleks ilmselt väga
nihkes ja naljakas. Oksanenil on aga

Katrin Reimus: “Tead, elu on nagu raamat. Piltidega. Sinu pilt on eelmisel
leheküljel. Ja seal on jutte ka. Head ja halvad asjad. Ilusad ja tavalised. Nagu elus
ja korralikus romaaniski. Aga nüüd on uus lehekülg. Ma tahan edasi lugeda.”

Katrin Reimus Kunda linna raamatukogus lugemas lastele oma raamatut “Mardi päris oma auto”
normaalsetest inimestest õnnelikeni.
Õhtused kirjutamised. Aidi Vallik
kirjeldas
Kundas
gümnasistidega
kohtudes, et teda tabavad enne
kirjutamist nn munas kana päevad,
millele järgneb suure hulga kollaste
lipikute periood ning seejärel alles
palavikuline või mõnes mõttes kuutõbine
kirjutamine – seisund, mida ta ei julge
katkestada ei päeval ega öösel, sest hoog
võib kaduda. Küsin Katrinilt, kas temal
on samuti. “Kirjutamise ajal olen end
ikka muust täiesti välja lülinud. Pere
teab, et minu segamine on sel ajal üsna
tühi töö. Tavaliselt nad tabavad ära,
et kui nad kolmandat korda tulevad ja
mu käest midagi küsivad ning ma juba
kümne minuti pärast vastangi, et kas
keegi küsis midagi, siis nad loobuvad
üritamast ja võtavad midagi muud ette
või teevad ise nii, nagu mõte tuli,”
kirjeldab Katrin.
Kirjutada armastab ta õhtuti,
hommikuti saab edukalt korrektuuri
teha. Õhtul muutub kirjaniku sõnul
ruum kirjutamissõbralikuks – kuidagi
hubasemalt väiksemaks, kuid samas
kordades avaramaks. Õhtul tuleb vaikus,
mil on hea süveneda. Maailm magab ja
öös on asju. See õhtune ja vaikne, kuid
aktiivne kirjutamise aeg võib kesta
varaste hommikutundideni. Katrin
armastab seda aega ning on õnnelik,

valmis ja loen siis abikaasale ette.
Sellest on kaks kasu. Abikaasa ütleb
oma arvamuse, lisaks kuulen ka ise
valjusti ette lugedes, mis viga on.”
Luuletamisest ja lugemisest. Küsin
Katrinilt, kas ta luulet ka kirjutab.
“Jah, kirjutan küll,” vastab tema.
“Viimasel ajal olen katsetanud ka nn
proosaluulega. Kuigi vahel on mul
tunne, et see on natukene haltuura.
Võrreldes mahukate tekstidega, on need
ju pelgalt mõttekillukesed,” mõtiskleb
Katrin. Loodud luuletusi peab ta väga
eripalgelisteks, nii et ühte kogusse
oleks neid tema sõnul raske kokku
panna. “Kord teen riimluulet, teinekord
vabavärsse, siis jälle proosaluulet
või hoopis aforismilaadseid väikeseid
asju,” räägib Katrin, jätkates: “Luulet
armastan ma ka lugeda. Sellest
saab vahel spikerdada. Luule aitab
mõttelennu minema. Loetud luuletusele
võib vastu vaielda, mõtet edasi arendada
või hoopis teise suunda mõelda. Nii võib
proosalugu tekkida või uus luuletus
areneda.”
Pärin: “Keda Te loete?” Katrin
vastab: “Mul on klassikaline maitse.
Mulle meeldib näiteks Jüri Üdi. Tema
raamat on minu nn öökapiraamat.
Kui keegi küsib, et milline raamat
on hetkel minu öökapil, siis juba
kaks aastat on sama vastus. See

selline sisseelamisvõime, et vahepeal
hakkab õudne,” kirjeldab Katrin oma
lugemiselamust.
Oscar Wilde: “The artist is the
creator of beautiful things. Those who
find ugly meanings in beautiful things
are corrupt without being charming.
This is a fault …” *
Ühest loetud artiklist tean, et Katrin
armastab ka Oscar Wilde’i lugeda.
Wilde’le meeldis oma tekstidega
mängida, nii et elust sai kunst ja kunstist
elu. Pärin Dorian Gray’s esitatud
esteetiliste põhjuste – ilu ja vormi
võimutsemise kohta sisu üle. “Sellega
võib väga puntrasse minna. Vahepeal
tehti ju kandilisi ja ümmargusi
luuletusi. Vorm on tähtis, aga sisu
on ikka olulisem. Lugeja tuleb kaasa
tõmmata. Ma ei taha kirjutada midagi,
mis on seisev, millel puudub areng või
edasiminek. Mõni võib ju öelda, et mu
kirjutatu on vormilt ehk liiga lihtne või
kerge. No ja las olla. Kas kõik tekstid
peavad rasked olema? Olen oma
raamatus vähemalt püüdnud nii teha,
et oleks mingisugune edasiminek ja
areng – võib-olla kellegi jaoks millegi
lahendamiseks võti. Kirjutan lihtsas
vormis − täpselt nii lihtsalt, et lugeja
leiaks üles kõik tema joaks olulise,”
mõtiskleb Katrin ja lisab, et Wilde’i ei
viitsi ta ka inglise keeles lugeda, sest

tema sõnavara on taoline, et kirjutatut
tuleks koos sõnaraamatuga lugeda. Nii
usaldab kirjanik neid, kes teksti on ära
tõlkinud, ning usub, et nad on seda hästi
teinud.
“Ma ei armasta lugeda väga
keerulisi asju,” jätkab Katrin ning lisab:
“Võib-olla on see seotud ka õpingute
ajaga, kui pidin väga palju kirjandust
enesesse ahmima. Suur osa sellest oli
sünge ja tume, masendav. Olemas on
ju nn hele ja tume kirjandus. Tumedas
kirjanduses on kõik varju või paine
all. Seda ei jaksa palju enesesse lasta,
tekib üleküllastus. Aga see ei tähenda,
et ma ka Kroonika-laadset lihtsustatud
äärmust armastaksin,” naerab Katrin.
“Keelereeglite suhtes olen ma
aga väga konservatiivne, vahel võibolla ülipüüdlikki. Mind nii häirib, kui
ajakirjanduses keelereeglite vastu
eksitakse. Miks näiteks kirjutatakse
mitmuses “paljud inimesed arvasid”,
eesti keeles on õige “palju inimesi
arvas” – selliseid näiteid leiab lehest
iga päev,” nuriseb seepeale kirjanik.
Kaasaegne lugeja ja kolekirjandus.
Räägime fragmentaarsetest hüpertekstidest, mis lugejat paratamatult muudab.
Tunnen huvi, kui palju Katrin selle
lugejapoolse
muutusega
arvestab.
Kirjanik vastab: “Tõenäoliselt ei arvesta.
Mind tegelikult häirib ilutsemine,”
ning mõtiskleb edasi: “Olen pisut
küll jälginud lugejate tagasisidet ning
saanud sealt ka inspiratsiooni, näiteks
“Luule tapmise” tarbeks on kogu tekst,
mis kirjandust kardab, kommentaatorite
tekstidest üles nopitud. Sattusin seda
jada juhuslikult lugema, kui Karl
Martin Sinijärv arvas, et kirjanikud
võiksid palka saada. Mõtlesin, et ma
olen nõus, et see on suhteliselt raskesti
teostatav asi. Suvaline inimene võib ju
teatada, et ta on kirjanik ja tahab palka
saada. Loomulikult peavad kriteeriumid
paigas olema – avaldatud tekstide
kogus vmt. Aga mingi asi peaks olema.
Kui kirjanik saab oma töö eest, mida ta
on teinud kaks aastat, näiteks 25 tuhat
krooni, siis on selge, et ta peab lisaks
kirjutamisele veel midagi tegema, olema
kojamees või muud ametit pidama, või
siis näljas olema. Kellegi ülalpeetav
on ju ka alandav olla,” räägib kirjanik
tuliselt ja pisut häiritult.
“Kommentaatorid arvasid siis, et
kirjutamine võiks jääda nn õhtuseks
hobiks, et kui inimesele ikka meeldib
hirmsasti kirjutada, las ta siis pärast
päevatööd
kirjutab.
Millegipärast
ei eelda seda keegi aga kujurilt või
disainerilt või heliloojalt, et nad
hommikul oleksid näiteks kombaini peal
ja õhtul siis otsiksid seda õiget nooti või
kujundit. Romaani kirjutamine võtab
aastaid aega. Lugejad ilmselt ei kujuta
ette, kui palju aega. Raamatute müügist
ei ole isegi teoreetiliselt võimalik ära
elada, selleks peaksid need kümnetes
kordades kallimad olema. Ei tea, miks
see suhtumine selline on, nagu on.
Loomeinimene võiks olla ühesemalt
defineeritud ja siis ka ühesemalt
koheldud,” on Katrin nõutu.
Katrin on oma novellis “Puu hääl”
kirjutanud, et nüüdsed inimesed ei saa
enam paljudest asjadest aru. Räägime,
kuidas nende nüüdsetega lood on. “Mul
on selline tunne küll, et tänapäeval
ei saada enam paljudest asjadest
aru. Milleks muidu on vaja neid nn
kampaania korras arusaamisi – teeme
ära ja saame hetkeks justkui aru. Aeg
muudab nüüdsed pealiskaudsemaks
ja ka tühisemaks. Ilmatüdrukud on
staarid. Mõõtkavad on valed. Tööl ja
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andel pole enam tähtsust, piisab kahest
korrast saba liputamisest,” jääb kirjanik
mõtisklema:
“Lisaks
kaugeneme
loodusest. Olen küll metsades kolanud,
tunnen seeni ja marju, tean, kuhu
põõsa taha tuleb kukeseenele minna,
aga see nüüdisaeg tungib ikkagi oma
vahenditega – alustades kommunikatsioonivahenditest ja lõpetades kas
või puhastusvahenditega − nii peale,
et inimestel pole ei aega ega ruumi.
Tegelikult saaks ju läbi sooda ja
sinepipulbri ja tõrvase seebiga.” Katrini
sõnul on tuhandeid aastaid õpitud ja
edasi kantud teadmisi loodusest, milles
ilmselt peitub üks terviku nägemise
võimalus. “Inimene on õnnelik, kui ta on
tervik, ” ütleb Katrin ning lisab muiates:
“Muide see tähendab tegelikult suurt
isekust, oled õnnelik ja rahulik, sest nii
peegeldad teistelt inimestelt õnnelikkust
tagasi. Nii et olge isekalt õnnelikud!”
Kirjanduse eesmärk – lahutada
meelt või muuta maailma?
“Need on erinevad eesmärgid,”
sõnab Katrin, kes ise istub vahetevahel
kirjutama, et mõni nähtus või olukord
knockout’i lüüa. “See on väike
kättemaksuvariant, kuigi ega see ju ei
pruugi adressaadini jõuda, aga jõuab
siis teisteni, kes suudavad ka midagi
muuta,” seletab ta.
Teist äärmust esindava näitena toob
kirjanik välja raamatupoes näppu jäänud
Toomas F. Aru luulekogu “Tahaks
keppi jääääre saatel …”. “Üldiselt ma
talun roppusi, kui need on põhjendatud,
kuid ainult selle peale välja minna on
liiga odav. Talun põhjendatud roppust,
aga selle mõju on suurem, kui see on
rahulikus tekstikeskkonnas. Ei saa ju
paadialusel lasta südametäiega öelda:
“Vabandage palun, kas te lahkuksite …
palun!” – see oleks jälle teistmoodi nõme
ja silmakirjalik. Paadialune saadab su
ikka otse p…sse. Nii et roppus on kui
sool ja pipar kokakunstis, lihtsalt õige
doos on oluline,” räägib kirjanik ning
lõpetab viite eelmainitud kogule: “Kui
selle kogu käest panin, siis tundsin küll,
et tahaksin minna käsi pesema,” mõtleb
siis pisut ja lisab naeruga pooleks,
et ühte nn kolekirjandusteost ta isegi
soovitaks lugejatele − soomlase Juha
Vuorineni “Joomahullu päevaraamatut”
(mis on ka eesti keelde tõlgitud). “Kui
roppust taluda, siis ikka roppu moodi
naljakat situatsioonikoomilist ja väga
absurdset asja,” on kirjaniku arvamus.
Rahvusvaheline publik ja universaalsed teemad. Eesti publik on
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tilluke, mõtleme rahvusvahelise publiku
võimalikkusele. “Kõik teemad muidugi
ei ole universaalsed, aga kindlasti
oleks huvitav oma raamatut näiteks
soome keeles ilmumas näha,” arvab
Katrin ning mõtiskleb edasi: “Usun,
et “Õnnelike inimeste” novellikogu
ja “Haldjatants” võiksid laiemat
publikut, meie naabreid soomlasi
näiteks, huvitada küll. Aga tekste
tuleks enne natukene kohendada, sest
ajaspetsiifilised asjad (telefonikaardid
jms) on juba aegunud.” Kõige lühema
novelli oma kogust tõlkis Katrin ise
soome keelde ja saatis soome sõpradele
jõuludeks. Sõpradelt tuli vastus, et pisut
jäi lugu hiljaks, muidu oleksid nad selle
hea meelega kohalikus lehes avaldanud.
Õnnelikud inimesed väikelinnas.
Elu on kui pildiraamat. Mõni raamat
inspireerib elama. Vahel tammume
ühe koha peal, siis aga satume õigel
ajal õiges kohas lugema õiget raamatut,
mis aitab ühe koha peal tammumisest
üle. “Selline teadmine aitab omakorda
kirjanikku. Haldjatantsu puhul leidsin
Internetist hulga selliseid arvamusi, kus
noored inimesed tunnistasid, et raamat
aitas neil midagi olulist mõista, et nad
tunnevad end pärast raamatu lugemist
paremini ja teavad, mida teha, et nina
mitte norgu lasta,” arutleb Katrin.
“Siis mõtlesin, et kui kas või kakskolm inimest leiavad oma elule minu
raamatust tuge, siis on raamat tegelikult
väga palju saavutanud.”
Kundas on hea. “Väikese koha
võlu seisneb ju selles, et kui tahta, siis
võib suusad alla panna ja viie minuti
pärast metsa jõuda, või suvel kaela
piisavalt välja sirutada, siis näeb merd
ka. Suurlinnas on kitsas. See piisava
ruumi olemasolu on mu jaoks alati
oluline olnud. Mul peab olema vaba
ruumi. Väikelinnal on muidugi omad
vead ka. Anonüümsust siin pole. Aga kui
ikka ei taha suhelda, siis saab ju oma
urgu peitu pugeda,” jutustab Katrin
ning meenutab: “Elasin kunagi nädal
aega Londonis. Teate, seal ikka annab
üksi olla. Seal võid keset Trafalgar
Square’i nutta lahistada, aga kedagi ei
huvita. Politseinikud on seal muidugi
vastutulelikud, nad ilmselt tuleksid ja
küsiksid, kas on mingi probleem või.
Kui sa sellepeale aga ütled, et tunned
end väga üksildasena, siis nad ilmselt
arvaksid, et oled midagi tarbinud ...”
Päris metsaüksinduses Katrin samuti elada
ei tahaks. Kuigi kuu peaks ta vastu nii
mõnes suurlinnas kui ka üksi metsas.

Õnnelike inimeste võimalikkuse
kohta väikelinnas arvab kirjanik, et
väikeses linnas on tegelikult kõik
võimalik. Ilmaotsa või pärapõrgu
kompleksi põdemist või nn väikelinna
depressiooni peab ta puhtalt laiskuseks,
sest tegelikult ei saa keegi takistada asja
tõsiselt käsile võtmast. Linnakultuuri
hüved on ainult piletite kaugusel
Internetis, tuleb vaid sõbrad kokku
võtta, auto täis panna ja sinna põrutada,
kus midagi head ja huvitavat toimub.
Katrini sõnul on väikelinna inimesed
õnnelikud, sest neile jääb pärast
taolist ärasõitu alati alles tagasituleku
võimalus, et oma olemisse taas varjuda
ning süveneda.
Katrini raamatus “Kus tramm ei
käi” sõnastab üks tegelane valemi, mis
ilmselt kehtib ka Kundas kui väikeses
õnnelike inimeste linnas. “… Siin ei

ela mitusada inimest ühes majas, aga
see-eest on siin palju inimesi, kelle
peale võib kindel olla. Võib ju veidi
ära tüüdata, et kõik sinust teavad ja
huvitatud on, aga kui häda käes, leiad
kindlasti neid, kes on valmis sinu eest
pea tulle panema. --- (otsustada tuleb)
seda, kas sa tahad siin hullude inimeste
seas olla. Selliste hulgas, kes huntide ja
põtrade ja jäneste juurde metsa kolida
tahavad, kes üksteisele midagi vastu
tahtmata appi tulevad ja vahel täiega
närvidele käivad. Või siis lööd ühe jama
peale kogu asjale käega ja annad alla.
Kõnnid minema ja kõik ...” (lk 142).
Väikelinn elab oma igapäevases
rütmis edasi, tehes küll kaasa kõik
moodsas maailmas ja majanduses
toimuvad võnked, kuid pehmemalt
ja leebemalt – väikese koha vaimu
kaitse all saadakse hakkama, trotsides

Lugeja arvamus: “Kuulun nende õnnelike inimeste hulka, kes
armastab lugeda mõningaid raamatuid mitu korda. Sel suvel täienes
minu lugemisvaru Katrin Reimuse novellikoguga “Õnnelikud
inimesed”, mis praegu on pidevalt minu lugemislaual” (Tiiu Raju).

Katrin Reimus oma raamatu “Kus tramm ei käi” esitlusel Kunda linna raamatukogus

Raamatukoi kirjutab: “Katrin Reimusel on terav pilk ja otsene
ütlemine. Raamatus on lihtsad ja elulised, ent samas väga inimlikud
ja puändikad jutud. Suur elukogemus ja eluterve naer on need, mis
autori lugudest vastu vaatavad. Tema juttude taga on suur mõistmine
ja suur süda – tema lugude hoopis sügavam tasand.”

vajadusel vihma või kuumavat päikest,
öökülmi või tormituuli või halbu aegu
– nii nagu ennevanasti ja alati. See
sisendab ühelt poolt küll alandlikkust,
kuid samas ka rahulikku kindlustunnet.
Keerulistel aegadel jäävad suurlinnade
nn poolõnnetute inimeste seas tõeliselt
õnnelikud inimesed eriti hästi silma.
Väikelinn loob õnnelikele inimestele
hea keskkonna, mida võib kasutada nii
kirjutamiseks kui ka lugemiseks või
hoopis millekski muuks, mis rõõmu
pakub ja õnnelikuks teeb.
“Väikeses kohas annab ikka päris
suuri asju ära teha,” lõpetab kirjanik
me vestluse.
Jutuajamise pani kirja ja fotod tegi
Kunda linnalehe toimetaja Ebe Pilt.
Katrin Reimuselt ilmunud raamatud:
“Õnnelikud inimesed” (Olion 2009);
“Kus tramm ei käi” (Varrak 2008);
“Mardi auto ja paskaagid” (Kirjastuskeskus 2008) ; “Mardi päris oma auto”
(Kirjastuskeskus 2007);
“Haldjatants” (Tänapäev 2003);
“Eilset pole olemas” (Virgela 2002).
* Oscar Wilde: “Kunstnik on ilu looja.
Need, kes otsivad ilust inetust, on veetluse
mõtte kaotanud ja kõlbeliselt laostunud. See
on viga …”
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KUNDA LINNA KULTUURISUVEST 2009
Mis meelel, see keelel …

kiuslik. No ilma vihmata ei ole ühtki
väliüritust võimalik enam viimasel ajal
planeerida, aga keda see vihm ikka
segab, kui tuju hea ja põnevat tegemist
jätkub. Selle päeva magnetiks oli
kindlasti räimeküpsetamise konkurss,
millest saab traditsioon suvest suvesse.
Meri on ja jääb meie kõrvale. Ja ka
ilma merepäevata on alati mõnus minna
rannaliivale jalutama, meelt turgutama
või mere tujusid nautima. See on meie
rikkus, mida näiteks paidelastel pole.
Dave Benton laulis sellel suvel
Kundas esmakordselt. Nii tema kui
ka kümnete merepäevaliste siiras
üllatus – kui ilus roheline linnake siin
Eestimaa põhjakaldal asub! – tegi
kundalase südame soojaks. Ega me siis
asjatult räägi oma külalistele ja kaugelt
saabujatele, et Kundas on ilus ja hea
elada. Need, kes siiakanti pole kunagi
või paarkümmend aastat sattunud,
imestavad ja kiidavad arenenud
tsemendilinna. Iga omavalitsus on
oma inimeste nägu. Meie nägu on
muutunud värvilisemaks, rõõmsamaks,
kaasaegsemaks. Siin linnas elab seega
õnnelik ja edumeelne inimene. Selliste
ühiskonnaliikmetega jõuab palju ja
huvitavat ära teha.
Me ootame oktoobrikuust alates
liituma uusi inimesi huviringidega.
Pikad ja pimedad sügisõhtud muutuvad
palju ilusamaks ja huvitavamaks,
kui sul on võimalus ja soov kaasa
lüüa tegevuses, mis sind ja paljusid
sinusuguseid liidab. Tule klubisse
kohale või helista! Taidlejate-pere on
väga sõbralik ja ulatab alati terekäe
uutele liitujatele.
Selle suve saksofoni suvekoolis,
mis toimus kaheksandat korda, oli
Foto merepäevast 2009 (autor Kristi Aron) ka mitmeid uusi saksofoniõppijaid.
Suvi on ilus aeg. Lillede ja armastuse
aeg. Päikese ja kaunite hetkede aeg.
Ka Kunda kultuurisuvi on olnud
päikseline ja tegus, pikitud kaunitest
mälestustest. Emotsioonid, mis jäänud
hinge laulu-tantsupeost, kordaläinud
mereja
perepäevast,
lõbusast
õpilasmalevast
või
saksofonide
suvekoolist, annavad jõudu ja jaksu,
kui tuleb minna vastu pikale pimedale
talvehooajale. Ja kes meist täna ikka
ihkaks külma ja lumist talve? Ikka on
hinges soov, et suvi kestaks veel ja veel
ja veel …
Selle aasta üldlaulu- ja tantsupeol
osalejate hümniks sai Jaan Tätte loodud
laul “Tuulevaiksel ööl”, mis oma
romantilise noodi ja igatseva jõuga
heliseb meeltes siiani:
“Tuulevaiksel ööl
süda kiirelt lööb.
Oodanud Sind olen kaua,
veidi jäänud veel ...”
Iga uue hooaja eel on hinges tunda
veidike ärevust ja põnevust – mis ootab
meid ees?
Kenade traditsioonide kohaselt
tähistame suve lõppemist taidlejate
ja Videviku-klubiga ühisel piknikväljasõidul. Laste suvine koolivaheaeg
lõpeb Rõõmureedega. See on lõbus ja
vahva päev, kus lapsed saavad ise nii
pealtvaatajatena kui kaasategijatena
osaleda. Teismelistele ja noortele toimub
suvelõpetuseks diskoõhtu samal päeval
klubis. Enne klubi kapitaalremonti on
veel hea võimalus tantsida ja mõnusalt
vaba aega veeta. Sügis-talvised
peoõhtud noortele toimuvad juba uues
kuues noortemajas.
Kunda on väike, aga tubli linnake.
Kõik linna asutused on saanud värske
ilme ja uue hingamise. Ja loomulikult
rõõmustame meie kõige rohkem
noortemaja kaasajastamise ning selle
ilusa maja õueala kordasaamise üle.
See paik saab juba lähitulevikus olema
noorte kokkusaamise kohaks, kus mõnus
pingi peal puhata ja vastupidavatel
atraktsioonidel turnida. Nõnda kaunisse

Kõkutajad tantsupeol (foto klubi arhiivist)
siis teistkordselt. Muusikamaailmas
nimetatakse juba paljudes ringkondades
Kundat saksofonilinnaks. Kes teab,
ehk mõne aasta või aastakümne pärast
saabki Kundas olema saksofoniorkester.
Unistused on unistamiseks, kuid palud
neist siiski ka täituvad!
Me oleme õnnelikud, et meil on
väga huvitava ajaloo ja arhitektuurilise
väärtusega kultuurikeskus. Meil on hea
meel aktiivsete huviringides osalejate,
tublide kultuurivankri vedajate ja heade
laste-noorte-meeste-naiste-vanaemade-

vanaisade üle, kellega koos siin juba
kirjas olevaid, aga ka kõiki eesootavaid
sündmuseid korraldame.
“Sulle tahan hüüda juba
veel ja veel ja veel tuule suund on nord,
nüüd on minu kord
teha tormi Sinu südames …”
Puhkuste aega selja taha jättes,
reipa ja ärksa vaimuga värvikirevale
sügisootusele vastu minnes, jõudu ja
jaksu soovides
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

VIII saksofoni suvekoolist osavõtjad Kunda klubi trepil (foto klubi arhiivist)

Klubijuhataja Maiu merepäeva räimekonkursil 2009 (foto autor Allar Aron)

paika võib kindlasti ka julgelt näiteks
pruudiga kohtamise määrata …
Iga päev ja vahel mitu korda päevaski
küsib mõni tore linnakodanik, millal siis
klubi remont algab. Veidi kannatust,
kohe see algabki! Teeb head meelt, et
kultuurimaja pärast valutavad südant
ja tunnevad huvi ka inimesed, kes väga
harva selles majas käivad. Ei pea alati
olema kohal, piisab, kui mõte viibib
seal. Me püüame huviringidele leida
2009/2010 hooajaks sobivad tingimused
ja ruumid teistes allasutustes, lootes
kõigi heatahtlikkusele ning kannatlikule
meelele, sest tulemus on seda väärt
– renoveeritud kaunis direktorite mõis!
Ükski traditsiooniline üritus ei jää
korraldamata klubihoone remondi tõttu,
seda võime kindlalt lubada. Isadepäeva
pannkooke küpsetame noortemajas,
väikese lava festival toimub koolimajas
ja laste jõuluetendused – miks ka mitte
linna ilusal keskväljakul.
“Tuulevaiksel ööl
tean, mis moodi lööb
udukell su laevaninas …”
Meie linna suve suursündmus
– Mere- ja perepäev – läks kenasti
korda ja ilmataat ei olnud ka väga

Suvekooli osavõtjate geograafiline
asukoht on aastatega palju laienenud.
Tänavu oli suvekoolis lapsi Tallinnast,
Pärnust, Keilast, Sakust, Rakverest,
Kundast, Jõgevalt, Viimsist, VäikeMaarjast, Kadrinast ja Põltsamaalt. Oli
neid, kes käinud suvekoolis kõik kaheksa
aastat, ja ka neid, kes esmakodselt
Kundas. Suvekooli tulemust said
kundalased kuulda-näha Grossi poes 15. KÜG-i liikumisrühma tüdrukud ja juhendaja Natalie Neigla tantsupeol (foto klubi arhiivist)
augusti keskpäeval. Lisaks kontsertkava
harjutamisele toimus suvekoolis väga
palju muud põnevat: individuaaltunnid
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
professori Olavi Kasemaaga, algajate ja
edasijõudnute ansamblitunnid ning vabal
ajal põnevad ekskursioonid, mängud ja
üritused. Suvekool toimub tänu Kunda
linna ja Eesti Kultuurkapitali toetusele
ning heale koostööle saksofoniõpetajate
Jüri Takjase, Olavi Kasemaa ja Edvin
Lipsuga. Suvekoolist võtavad osa
noored saksofoniõppijad, kel on soov
oma teadmisi ja oskusi täiendada ning
huvitavalt koolivaheaega veeta.
Vastu tulles suvekoolist osavõtjate
soovile, toimub jaanuaris saksofoni
talvekool (kuna laste väitel on suvest
14. augustil 2009 toimus Kunda saksofoni VIII suvekooli kontsert Kalvi mõisas
suveni ootamise aeg liialt pikk). Seda
Foto autor Ebe Pilt
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Malevasuvi 2009

MÕELDES HELMUT ELSTROKILE
(27.09.1922–15.08.2009)
Mineku aeg
Üks aeg istus kurvana rannal
Ja luges kulunud raamatust minuteid.
Ei raamatut käest võinud panna,
Sest minutid täis olid mindud teid.
Üks aeg triivis kurvana lainetel
Ja kuulas kulunud loksumist tunde –
Ei või me neid sundida sellel teel,
Mille kulgedes minnakse unne.
Üks aeg seisis kurvana kase all
Ja vaatas kõiki neid kulunud aastaid.
Kuni ükspäev, mil kusagil üleval,
Palju minuteid, tunde, lõpuks minna said …

Malev on mulle alati kummaliselt
mõjunud. Tean alati üsna selgelt ette,
et on tulemas väsitavad ja pingelised
päevad, aga ometi ootan seda väga.
Ärevus algab juba märtsis-aprillis
projektide kirjutamise ja malevaelu
planeerimisega.
Seejärel
tulevad
avaldused osaleda soovijatelt ja siis see
algab – malevasuvi. Tunnen samavõrra
suurt vastutust tööandja, lapsevanemate
kui ka noorte malevlaste ees. Töö peab
olema korralikult tehtud, lapsevanemad
rahul oma võsukeste koolivaheaja
veetmisega ja malevlased ise saja
pisiasjaga, mis kuuluvad malevaelu
juurde. Kõigil on oma ootused.

Malevlaste
ristimistseremooniast
meeldejääv maitse- ja kunstielamus,
kiiksuga spordivõistlused, ekskursioon,
külaskäik
Toolse
malevarühmale,
kummaline seiklusmäng mööda Kunda
linna, tordisöömised, disko ja palju
muud põnevat. Uued sõbrad, hüüdnimed,
mängud ja naljad, millest ainult
malevlased aru saavad. Salaja lauldud
laulud, mida lõpuks ikkagi kanti ette ka
rühmajuhtidele (koos “piiksudega”) või
suure hoolega disainitud särk, millest
lõpuks jäi kogemata järgi vaid peapael.
Kõik need armsalt tobedad naljad, mis
esmaettekandel panid ainult natuke
muigama, aga iga järgmise korraga

Kõigepealt töö. Mõne noore inimese
jaoks tuleb üllatusena, et töötegemine
tähendab selja painutamist, kükitamist,
käte-jalgade samaaegselt liigutamist,
jõu ja mõistuse võrdset kasutamist,
kaaslastega
arvestamist,
vastutust
jne. Ise tööd teha on oluliselt raskem
kui vanematelt taskuraha manguda.
Kohe, kui tundus, et bussijaamadeteadetetulpade küürimine tuli juba hästi
välja, ootas järgmisena ees staadionil
rassimine. Vaateplatvormi ja rannatee
piirete värvimine meeldis kõigile.

Foto autor Auli Signi Kärdi
muutusid aina pikemaks naerulaginaks.
Või see ämber, mis on saadaval
meie kohalikus kaupluses ... Hiljem
seletati surmtõsiselt, et kätt ei pannud
keegi külge, aga malevlase teravalt
söövitava pilgu all läks asi iseenesest
hetkega pilbasteks. Proovige ka – kas
õnnestub!?
Vabariiklik
kokkutulek.
Sajad
malevlased üle Eesti panid ennast
proovile
Raplamaal
Toosikannu
puhkekeskuses kolme päeva jooksul nii
spordivõistlustel kui ka lavalaudadel.

Väino Randver
Kohtusime Helmutiga 2008. aasta
Sõbralaada eel, mil tuli kokku panema
hakata näitust laadaplatsi tarbeks.
Helistasin esialgu, et paluda luba tema
materjalide kasutamiseks, aga Helmut
kutsus meid hoopis külla, et mis me
telefonitsi ikka lobiseme – tal on pilte
ja materjale, mida koos huvitav uurida
oleks. Sõitsimegi Tapale ... Nii sai alguse
küll üsna põgusaks jäänud, kuid väga soe
ja lähedane sõprus. Sõbrakaubandusse
puutuv sai hoolega läbi arutatud, lisaks
muid maailmaasju räägitud. Vaatasime
Helmuti maalitud maale ning lugesime
raamatuid. Kuulasime lugusid sõjast
ja jahiretkedest, kalalkäikudest ning
matkateedest,
sooblite
küttimisest
Siberis, merest ja rannast ning vanadest
randlastest, samuti alma mater’ist

Helmut Elstrok (paremal) koos soome sõbra Viljo Terkkiga
Kunda rannas Sõbralaadal 2008
ning eestlaste omakultuurist. Meeles
on Helmuti sõnad tema raamatu
“Peegeldusi elurajalt” järelsõnast (lk
119): “Et rohkem teada saada, ei
tohi ju iial peatuda, vaid aina juurde
õppida. Viimse hetkeni.” Meile antud
lühikese aja jooksul suutis ta oma
noortele kaaslastele elamise ja olemise
ning enese ja maailma tundma õppimise
julgust sisendada ... Viimati kohtusime

kevadel. Mõtlesime, mida veel oleks
vaja teha ja kirjutada ... Helmuti mõtted
said viimse hetkeni lõpuni mõeldud.
Suur osa neist mõtteist on nüüd noorema
põlvkonna edasi mõelda ja kanda,
mäletada, kirjutada ja toimetada ...
Suure tänu ja heade mälestustega
Ebe Pilt

Mõttekilde saksofonikoolist
Olin suvekoolis esimest aastast. Olen enne käinud väga erinevates laagrites küll orkestrite ja kooridega, kuid Kunda laager
oli parim! Kogu suvekooli õhkkond ja seltskond – need olid lihtsalt SUPER HEAD. Kõige peamine oli aga töö, mida suvekoolis
saksofoniga tehti. Professor Olavi Kasemaa andis oma individuaaltundides nii täpselt edasi saksofonimängu baasteadmisi, et isegi
esimest korda pilli kätte võttev huviline saaks juba kõigest õigesti aimu. Ka õppejõud Jüri Takjas säras oma repertuaarivaliku
ja orkestrivalitsemisega. Korraldajad hoolitsesid meie eest väga hästi. Lisaks hämmastas mind nii Kunda kui ka linnalähedaste
külakeste Karepa, Toolse jne – ilu. Väikesed kohad pakatavad elujõust, need on kaunid, külalislahked, sõbralikud ja rikkumatud
paigad. Hakkan neid inimesi ja suvekooli väga taga igatsema. See oli selle aasta üks parimaid nädalaid :). Kirjutas Kristiin Lääts
(19-aastane Pärnu tüdruk, kes asub sügisest õppima EMTA-s).
Kui lõppenud on taas üks Saksofoni suvekool ,siis automaatselt hakkan mõtlema järgmise aasta peale. Suvekoolis näeb
sõpru. Me teeme igasuguseid lõbusaid tegusid ja kedagi ei jäeta asetsema :) … Kunda suve- ja talvekoolirahvaga leiab alati
ühise keele ning oskad igal teemal kaasa rääkida. See annab tunde, et sinuga arvestatakse. Kunda Maiu on kõige sõbralikum
inimene, keda ma tean. Ta on alati olemas, kui teda vajada. Suvekooli lõpus tuleb lausa pisar silma, kui ma pean neist hoolivatest
ja headest inimestest lahkuma. Tükike minust jääb alati nendega kuni järgmise korrani :) … Suvekoolis õppisin professor Olavi
Kasemaa käest uusi nippe ja oskusi, millega saan oma saksofonimänguoskusi edasi areneda. Jüri Takjas on kihvt dirigent! Ja
Kunda on väga ilus linn … Kirjutas Kristin Tärn (16-aastane tüdruk Rakverest, kes oli suvekoolis neljandat korda).
Kunda saksofonisuvekool oli ja on ülimalt äge! Kõik õpetajad: Jüri Takjas, Edvin Lips ja professor Olavi Kasemaa olid
superhead ja korraldajad lihtsalt parimad. Meile korraldati ägedaid mänge ja ekskursioone. Kõige parem oli see, et ei pidanud
vara magama minema, vaid võis rahus olla hoopis kauem üleval. Kuigi hommikul pidi päris vara tõusma, aga hommikusöögilaual
ootas alati isuäratav toit ja laua ääres toredad inimesed. Nii andekaid ja toredaid inimesi ma pole korraga nii palju üheskoos
näinud ja nendega sõbraks saanud. Nii tore, et peale suvekooli on veel talvekool tulekul :) Tänu saksofoni suvekoolile tundub
Kunda koos oma klubiga maailma ühe parima kohana. Toredamat kohta kui saksofonilaager pole olemas. Suur-suur tänu kõigile
kes seal olid ja seda korraldasid. Kirjutas Ingrid Kruusmägi (11-aastane Viimsi tüdruk, kes oli suvekoolis esimest korda).

Turismisuvi Kundas
Kindlasti olid meie linna turismiga
seotud ootused selle suve algul üsna
skeptilised. Suvi aga tõi enesega
meeldiva üllatus – meie linna külastas
ootamatult palju huvitavaid külalisi,
turiste erinevais maailma paigust.
Kunda linna turismielu liigub aasta
aastalt tõusvas joones. Linna avastavad
ja külastavad turistid üha kaugematest
ja eksootilisematest maadest. Samas
on suurenenud ka meie naaberriikide
elanike külastused. Kindlasti mängib
selles oma osa ka masu − kitsal
ajal eelistatakse kaugetele riikidele
odavamat puhkust naabrite juures.
Ärevad ajad majanduses on toonud
ka muudatusi selle aasta suvel linna
külastavate turistide ja külastajate

liikumistes ja soovides. Majutussoovid
on lihtsad: kas telkimine või kämpingud,
uuritakse odavamaid söögikohti ning
otsitaks vaatamisväärsusi, mida saab ja
tohib tasuta külastada. Soovitakse Eesti
risti ja rästi läbi käia ... ja meie Kunda
jääb igat pidi rajale :)
Iga aastaga tõuseb jalgrattaturistide
arv. EuroVelo, mis läbib Kunda
linna, on juurde toonud palju turiste
Euroopast. Enim Saksamaalt, samuti
Tšehhist jätkuvalt, lisandunud on
ratturid Inglismaalt ning Prantsusmaalt.
Autokaravanidega
reisijad
on
meie linna külastanud peamiselt
Põhjamaadest − Norrast, Rootsist ja
Soomest. Tsiklitega matkajaid on olnud
Saksamaalt, Hollandist ning Norrast.

Lisandunud on pered ja seltskonnad,
kes avastavad Eestit autodega. Nii on
Kundat avastanud lätlased, leedulased,
venelased, aga ka külalised kaugemalt,
näiteks Prantsusmaalt, Inglismaalt,
USA-st, Itaaliast ja üks pere isegi
Indiast.
Esile tuleb tõsta ka meie oma
riigi elanikke. Paljud Eesti pered ja
seltskonnad on otsustanud just meie
oma maad avastada. Sel moel on väga
paljud eestlased ka Kundasse jõudnud.
Suvi on kohe lõppemas, kuid
vananaistesuvi alles ees ja kindlasti ei
lõpe veel turistide külastused ...
Kristi Onkel
Turismikonsultant

TÄNUNURK
Kunda linna klubi tänab siiralt XIII mere- ja perepäeva toetajad ja heategijad: AS Fortum Termest, Kunda Sadam, AS Balbiino,
AS Silberauto, Ida Regionaalne Maanteeamet, Piirivalveamet, Eesti Politsei, MTÜ Kunda Motoklubi, Metsaliitto Eesti OÜ,
Motoklubi Maholm, Eesti Korstnapühkijate Koda, Palgardi Kraana OÜ, ABB Kunda Korrashoiukeskus, Sirje Liiskmaa,
Marek Vasiljuk, Karmo Kaja, Andres Pärn, Maret ja Aare Roots, Kristi Onkel, Ebe Pilt, Jaan Känna, Ebe-Liis Tull, Nadežda
Vassiljeva, Verner Luke, Kõkutajad, ansambel Fantaasia ja Väino Randver, Jaanika Veldre, Küllike Koha, KuVa tantsulapsed
ja Elle Türkel, Kunda noorte šõutantsutrupp ja kantri line-tantsutrupp.

Foto autor Auli Signi Kärdi
Vaatamata põhjalikule instrueerimisele,
mida ja kuidas teha, sattus ikkagi
kogemata pintsel vastu kaaslase sääri.
Päikest ju ka palju polnud ja pruuni
“jume” saamiseks ei pidanud vähemalt
solaariumisse oma raskelt teenitud
raha viima ... Osaleti ka jaanitule
ja
merepäeva
ettevalmistustöödel
ja korraldamisel – pingeline ja
vastutusrikas, aga samas nii põnev
noorte jaoks. Ka need, kellel oli esimene
töökogemus, tulid tublilt toime.
Need sajad pisiasjad. Usun, et hiljem
mäletatakse raske töörassimise asemel
just neid pisiasju. Ühised lõunasöögid
Curmeineli kohvikus, kus peale
väsitavat tööd võttis maitsev söök nii
mõnegi mõmisema. Koolitused, mis
peale hirmuvärinat (mõeldes sõnale
“kool”) olid kasulikud ja huvitavad.

Ilmaga ei vedanud, aga sellest hoolimata
tegid Kunda malevlased parima
etteaste just paduvihmas toimunud
teatevõistlusel. Päike tuli lõpuks välja
sel hetkel, kui keegi hüüatas, et viimane
kuiv särk on seljas. Telgi põhjas,
madratsi all, lainetas vesi, aga keegi ei
nurisenud ...
Just
selline
peabki
olema
malevasuvi! Kindlasti on praegustel
malevlastel nüüd natuke kergem mõista
eelmise põlvkonna nostalgilist õhkamist
malevaromantika järele ja loodan, et
järgmisele põlvkonnale räägivad nad ise
samasuguse elevusega oma selle suve
ilusatest hetkedest. Malevasse ei tulda
ju ainult töö pärast ...
Helen Jagant
Kunda linna noortejuht,
Õpilasmaleva rühmajuht

august 2009

6

MEIE KODU

Virumaa merevärav – Kunda sadam 15 (204)
Lühike kujunemislugu
5. märtsil 1805. aastal andis keiser
Aleksander I loa rajada Kunda jõe
suudmesse sadam, et edendada Virumaa
majanduselu. Sadama ehitas oma
maa peale Kunda mõisa omanik Peter
Jacob von Schwengelm, Eestimaa
Rüütelkonna
sekretär.
Põhilisteks
eksportkaupadeks
olid
ehituspuit,
piiritus, vili. Kunda sadama kaudu veeti
sisse soola, heeringaid, sütt ja rauda.
Juba 1805. aastal ehitas mõis Kunda
jõele saeveski. Selles Kaldaveskis olid
peale veskihoone ka elumaja, tööliste
kasarm ja sepikoda. Saeveski ehitati
sinna, kus jõgi oli klindi läbi murdnud ja
kärestikuline. 1814. aastal rajati teisele
poole jõge veel teinegi saeveski.
Puud langetati ja veeti jõe
ülemjooksul kaldale talvel, kevadel
suurveega parvetati palgid saeveskisse.
Plangud,
prussid,
lauad
veeti
purjelaevadega Londonisse. Saeveskid
lõpetasid oma töö 1858. aastal, kui
metsad olid maha võetud.
Sadamasse rajati piirivalvekordon ja
tollipunkt, sõjameeste jaoks sisustati ka
laatsaret koos apteegiga. Ametimehed
ja töölised vajasid elumaju, sadam
kontorit. Klindi jalamile Malla mõisa
viiva tee äärde tekkis nägus poolmõis
Blücher, kus asusid nii ametiasutused
kui ka elumajad.

Aerofoto sadamast 15. oktoobril 1930. Fotolt on näha uhkelt välja ehitatud Kunda
sadam koos suure hulga laohoonete ja sinna ulatuva raudteega.

1814. aastal ostis Kunda mõisa Peterburi kaupmees Johann Valentin Schnackenburg, kellel olid suured plaanid Blücheri ja
sadama arendamiseks. Ta tahtis avada kuurordi, ehitas sadamasse suplushoone ja Blücherisse hotelli London, ilusa valge maja.
Sadamas avati ka pood, kus sai eksporditavat kaupa proovida. Kui tekkis sadam, oli vaja ka otseteed Kunda mõisa. Rajati
tänane Rakvere maantee.

1823. aastal läks Port Kunda Thomas
Clayhills & Son omandusse ja jäi
selle firma käsutusse üle saja aasta.
1840. aastal läks Kunda mõisa proua
bürgermeister Christine Girard de
Soucantoni valdusse. Tema poeg Arthur
Girard asus 1841. aastal Blücherisse
elama ja võttis sadama tegevuse oma
kontrolli ja juhtimise alla.
Sadamat laiendati, ehitati uusi
ladusid. 1849. aastal rajati sadamasse
uus kai, võeti kasutusele oma purjelaev.
Kui
1870.
aastal
rajatud
tsemendivabrik tootma hakkas, sai
sadam uue väljaveoartikli. 1886.
aastal ühendati vabrik ja sadam
hoburaudteega.
Sadam andis asulale
- nime Port Kunda
- andis esimese tööstusliku ettevõtte
Kaldaveski
- andis oma raha
- andis kena asula Blücher-Lontova
- andis vanima tänava Rakvere mnt.
Tsaariaja
lõpus
oli
Kundas
juba korralik väljaehitatud sadam.
Esimene maailmasõda ja hilisem
majanduskriis
andsid
Kunda
sadamale raske hoobi – vähenes
kaubakäive,
katkes
tsemendivedu
välismaale ja Soome tollipoliitika
tegi lõpu kartulikaubandusele. Kunda
kaubasadama tegevus lõppes 1940.
aastal.
Tiiu Raju

Kuidas Kunda sadamal tänasel päeval läheb?
1994. aastal taasavati Kunda
sadam AS-i Kunda Nordic Tsement
koosseisus.
Nüüdseks on sadamast arenenud
väike ja paindlik, efektiivne ja
funktsionaalne regionaalsadam. Sadama
garanteeritud sügavus on sõltuvalt
kaist kuni 9,5 meetrit ning seal on
võimalik töödelda kuni 12 000-tonnise
kandevõimega aluseid. Sadamal on 4
kaikohta. Laadimiseks ja lossimiseks
on kasutada mobiilkraanad ja laadurid.
Töö toimub sadamas 24 tundi päevas
puhkepäevadeta. Vt täpsemalt: http:
//www.heidelbergcement.com/ee/et/
kunda/kunda_sadam/index.htm
MK toimetaja kohtus ning vestles
Kunda sadama direktori Aleksander
Nikolajeviga. Räägime, kuidas sadamal
läheb. “Nüüd, mil 15 aastat on sadama
taasavamisest tööd tehtud, tundub,
et meie töö on siiski vajalik, ja − mis
tänasel päeval ehk kõige olulisemgi
– sadamas tööd jagub,” alustab
Aleksander meie vestlust. Aastad
pole vennad. Suvi 2009 on seotud
küll suhteliselt väikese koormusega
sadamas, aga sadamadirektor peab
seda ajutiseks nähtuseks, mõõnaks,
millele alati järgneb tõus. See on reegel.
Aleksandri arvates on põhi juba läbitud.
“Aasta alguses tundus, et meil läheb,
vaatamata globaalsele kriisile, väga
hästi. Kriisi põhi jõudis meieni lihtsalt
väikese viivitusega. Kõige raskemad,
aga samas ka kõige huvitavamad
kuud, olid sadama joaks aprill ja mai.
Sel ajal kukkusime töömahu järgi
tagasi aastatesse 1996−97, so umbes
kolmeteistkümne
aasta
tagusesse
aega. See muidugi tekitas sadama töös
sisemisi häireid. Hetkeks oli küll hirm,
et kas võib veel hullemini minna. Suvel
hakkas aga töömaht vaikselt ja stabiilselt
tõusma,” räägib sadamadirektor.
Viieteistkümne aasta jooksul on
läbitud nn kolm arenguetappi: 1)
sadama käivitamine (1994); 2) mõõduka
laienemise etapp (2000); 3) kardinaalse
laienemise etapp (2004).
Millisesse faasi on sadam tänaseks
päevaks jõudnud? “Ma ütleks nii, et
alates 2007. aastast kuni käesoleva
hetkeni käib nn protsesside juhtimise
etapp – sadam püüab kinnistada kogetud
tarkust, optimeerida oma tegevust,
tugevdada kliendisuhteid, koolitada

Bahama lipu all seilav kaubalaev Pine Arrow Kunda reidil

Foto autor Väino Randver
oma personali, jälgida väliskeskkonna
trende,” seletab Aleksander.
Jätkusuutlikkuse valemist hetkel
valitsevas
majandusolukorras.
Sadamas
kohtuvad
erinevad
transpordiliigid, et sõltuvalt suunast tõsta
kaubad ühelt transpordivahendilt teisele.
Kunda sadamas saavad kokku auto- ja
meretransport. “Nii uhke meie sadam
veel pole, et siia ulatuks ka raudtee või
ka nn torutransport. Aga nii kaua kui
elab transport üldiselt, nii kaua on ka
sadamat vaja,” sõnastab Aleksander
üldise valemi. Aknast välja sadamakaile
vaadates lisab ta: “Tänagi on kaks laeva
kai ääres, nii et kõik on normaalne.
Linnarahvaski võib seda jälgida. Kui
vähemalt üks laev on sadamas, siis on
kõik hästi.”
Raske hetk möödus kevadel nii, et
inimesi sadamast koondama, koosseisu
vähendama ei pidanud. “Meid on
siin sadamas nii vähe, et oleme niigi

üsna viimase peale välja timmitud.
Tagavaravariandid peavad muidugi
olemas olema, juhuks kui ajad veel
hullemaks lähevad. Aga loodetavasti
ei lähe,” räägib sadamadirektor.
Kriisi aega üldiselt peab Aleksander
huvitavaks
ajaks,
mis
sunnib
mõttetööle. “Mõnes mõttes on
arenguks seda kriisi vaja. See on
nagu haigus inimese puhul, mis tuleb
läbi põdeda, et saada tugevamaks või
saavutada teatud immuunsus,” arvab
ta. Igal juhul on Kunda sadam osa
suuremast pildist, mida mõjutavad
igapäevased seosed Eestis ja ülejäänud
maailmas toimuva vahel.
Kaubamahtude
kohta
räägib
Aleksander lähemalt: “Kui selle aasta
lõpuks saavutame 15 aasta üldiseks
kaubamahuks 20 miljonit tonni, siis
sellest 5 miljonit tonni on Kunda
Nordic Tsemendi osa. Sõltuvalt aastast
on tehase kaupade osakaal väiksem või

suurem. Viimaste aastate trendina on
tehase kaupade osakaal suurenenud,
sest teiste eksportijate näitajad on olnud
tagasihoidlikumad.”
Sadama tööd juhtivad postulaadid.
Kunda sadam lähtub oma töös nn
neljast postulaadist. Esimesena toob
sadamadirektor
välja
eesmärgi,
milleks on oma kaupade võimalikult
kiire ja soodne ümberlaadimine ning
kasumi teenimine muude kaupade
pealt, mis sadamast läbi liiguvad.
“Praeguse omaniku ja juhtkonnaga
ei suuda me välja pakkuda võimsat
globaalset arengustrateegiat, kuna
oleme keskendunud kohalikele oludele
ja kohalikule tööstusele,” seletab
Aleksander.
Teine postulaat, mille Aleksander
Nikolajev
sadama
töös
välja
toob, on seotud Kunda kui vana
tööstuskeskusega. “Sadama arengut
silmas pidades on see oluline, et uute

tööstusprojektide või investeeringute
puhul on võimalik neid sadamaga
siduda. Kasu on mõlemapoolne,”
arutleb Aleksander.
Kolmanda postulaadina jääb kõlama
nn uute tegevuste olulisus piirkonnas,
mis võiks tekitada huvi mereturismi
vastu. Seda oleks sadamadirektori
sõnul kindlasti vaja arendada koostöös
kohaliku omavalituse ning võib-olla ka
mõne turismiarendajaga.
Neljandaks põhialuseks Kunda
sadama töös on see, et ollakse
regionaalne sadam, mida (vähemalt
lähiajal) transiidisadamaks pole plaanis
muuta.
Sadama sotsiaalne funktsioon.
Kõige otsesemalt on sadama sotsiaalne
funktsioon seotud muidugi sellega, et
inimesed saavad sadamas ning sellega
seotud ettevõtetes tööd. Sadamas
koha peal töötab väga vähe inimesi
(u 20 ringis). “Kunagi oleme selle
aga välja arvestanud, et kaudselt
saavad tänu sadama tegevusele tööd
u 500−600 inimest (sh autojuhid jt),”
seletab Aleksander, jätkates samas:
“Teisalt vääristab sadama olemasolu
piirkonna atraktiivsust kõige laiemas
mõttes. Sadam on üks magnetitest, mis
meelitab piirkonda uusi tegevusi ja
investeeringuid. See on lisaboonus,
mis projektide puhul aitab otsust
Kunda kasuks langetada. Näiteks võib
tuua Estonian Celli tehase, mis poleks
sadama olemasoluta siia tulnud.”
Potentsiaalse investori jaoks on Kunda
atraktiivne just sadamalinnana.
Suhete kohta naabersadamatega
ütleb sadamadirektor, et tänaseks
päevaks on välja kujunenud head
koostöösuhted. “Hirm konkurentsi ees
– suurte äri- või nn sõjasaladuste aeg
− on sadamate puhul juba läbi ja kõik
positiivsed arengud on võimalikud,”
seletab Aleksander.
Kunda sadama tulevikuunistustest.
Tulevikus on plaanis ka tsemenditehast
uuendada ja sellega seoses loodetakse,
et sadamasse tulevad uued rajatised, mis
on vajalikud tsemendi ümberlaadimiseks
uue tehnoloogia järgi. “Kindlasti see
projekt käivitub, iseküsimus on, millal,”
on Aleksander üsna kindel.
“Tuleb mõista, kus me hetkel asume,
ning arvestada, kui võimekas on Eesti
majandus ja tööstus, (järgneb lk 7)
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Salongijutud vedurlaeval Kunda
Augustikuu teises pooles jõudis
Kunda lahte Bahama lipu all seilav
kaubalaev Pine Arrow. Sadamasse see
laev oma suuruse tõttu ei mahtunud.
Kunda reidile jäi Pine Arrow umbes
nädalaks ja seda teenindasid pisemad
alused, et 35 tuhat tonni klinkrit
väikestelt lavadelt lossides* suure laeva
trümmi* lastida*. Klinker veetakse
Brasiiliasse Belemi sadamasse.
Transporditeenust lahel ankrus
olevale laevale osutas ka vedurlaev
Kunda. Esimesel päeval transportis
laev Pine Arrow’le piirivalve ning
inspekteerijad, samuti kraanajuhid, kes
hakkasid klinkrit laevale tõstma. Reisi
tegi kaasa ka MK toimetaja.
Tuul ja lained kõigutavad pisikest
laeva juba kai ääres. Laevasalongis on
aga mõnusalt kodune istuda ja juttu
puhuda, väljasõitu oodata ning kogenud
meremehi kuulata. Lainetus neid ei
sega. Laevakapteni sõnul ei ole seda
tundagi ning lisab naerdes, et vahel
võib keeruline olla kuival maal, kus
laine pehme tugi puudub. “Kuivamaa
vahemaad teevad jalad haigeks,” räägib
kapten.
Vedurlaeva
igapäevatööks
on
faarvaatri* (st spetsiaalselt sadamasse
sissesõiduks
süvendatud
kanali)
lahtihoidmine talviti ning aluste
abistamine sadamas. Vajadusel toetab
väike, kuid tugev (9-silindrine 2500hobujõuline) vedurlaev suuremaid
aluseid neid vedades või tõugates.
Lisaks abistab väike laev vajadusel ka
teadlasi, näiteks ornitolooge, kellega
alles hiljuti 11-tunnine tööpäev merel
veedeti ja linde loendati. Laeval on
kaks vahetusmeeskonda, kuhu kuulub
peale kapteni veel mehaanik ja madrus.
“Kolmekesi on luba merele minna,”
seletas kapten. Tol päeval on vahetuses
kapten Enn Hanikat, mehaanik Andres
Volkov ja madrus Tõnu Kuulmets.
Vedurlaeva tööd juhib kapten Valeri
Špilev ja lisaks kuulub munsterrolli*
vanemmehaanik Eduard Sootla.
“Elu laeval on kui kolme tärni
hotellis,” räägivad meremehed, kuigi
kõigega tuleb ise hakkama saada ja laev
nõuab hoolt iga päev. Kambüüsiski*
toimetavad mehed ise. Külalistele pakub
kapten koduaiast kaasa pandud tikritest
keedetud ning kaneeliga maitsestatud
kisselli ning sooja kohvi.
Tavapäevi sadamas ilmestavad
erinevad
huvitavad
juhtumised
ja seigad. Meestele meenub lugu
kirjatuvist, kes paar aastat tagasi
nende laevale eksis. Lind oli väsinud
ja näljas. Head nõu paluti Tallinna
loomaaia direktorilt, kes soovitas
linnukest sööta-joota ning teda mõnda

(algus lk 6) siis saame defineerida ka
sadama arenguvõimalused laiemalt,”
arutleb Aleksander. Tema sõnul on
võimalikuks tulevikustsenaariumiks ka
see, et võidule saab mõttemall, et Eesti
polegi varsti enam tööstusmaa, vaid
pigem nn teenindusmaa.
“Kõik algab omanikust ja meie
sadama omanik on suur rahvusvaheline
tsemendikontsern. Kunda sadam on
ainus taoline sadam terves kontsernis,
kus kommertsalustel teenindatakse
ka teisi kliente. Meie omanik oskab
tsementi toota ja seda turustada,
aga sadama kohta puudub tegelikult
visioon. Sellepärast oleme viimasel ajal
väga mõõdukalt tulevikku vaadanud,
sest omanikupoolne initsiatiiv puudub.
Riskiinvesteeringuid ei saa teha,”
räägib Aleksander ning jätkab:
“Klassikaliselt käituvad sadamad nii, et
võtavad riski, investeerivad ette, selleks
et uusi tegevusi ja kliente enese juurde
meelitada. Meil see hetkel nii ei toimi.”
Lisaks
tööstust
teenindavale
sadamale võiks tulevikus kõne alla tulla
ka nn romantiline lisaväärtus, näiteks
jahisadama näol. Kunda sadama ja ranna
osa on ilus, miski ei häiri. Aleksandri
arvates ei ole hetkel meie riik ja rahvas

aega rahulikult jälgida. Paar päeva
elaski kirjatuvi laeva juures, kohalikest
tuvidest eemale hoides. Ühel hommikul
oli linnuke ära lennanud. Hiljem selgus,
et tegu võis olla Saksamaa kirjatuviga,
kes ilmselt kuulus nn kirjatuvispordiga
tegelejatele. Linde on läbi aegade
treenitud, oskamaks koju tagasi lennata.
Sport seisneb selles, et linnud viiakse
nn tuvifriikide poolt kodust kaugele −
isegi tuhandete kilomeetrite kaugusele
− ja lastakse sealt lendu. Keskaegne
tuvipost toimis sarnaselt, et aadlikud
transportisid oma linde igale naabrile
või tuttvale, et neilt sel viisil teateid
saada. Kundasse jõudnud lind pidi
Poolast koju Saksamaale jõudma, kuid
muutuva ilma või mõne muu segava
teguri tõttu eksis koduteelt.
Lisaks räägime lootsitoa juttudest
– Herman Sergo meremehelugudest.
Mehed teavad Sergot hästi ning
tunnustavad tema kirjutatut. “Sergo
oli kogenud meremees − madrus
ja tüürimees, teadis hästi, millest
kirjutas,” mõtiskleb kapten, kes on
üle neljakümne aasta merd sõitnud –
peamiselt kalalaevaga Atlandil − suurel
merel, nagu ta ise ütleb. Kunda pardal
on ta aasta jagu tööd teinud.
Siis läheb aga kiireks, sest saadakse
luba sadamakai äärest väljumiseks.
Suur laev on ootel. Kapten läheb
kaptenisillale, mehaanik masinaruumi
ning madrus võib otsad lahti siduda.
Väike laev hüpleb lainetel kuni suure
laeva varju jõuame. See seisab kui mägi
paigal, jättes tuuled ja lained enese taha
tormlema. Väike laev haalatakse* suure
külge ning võõramaiste meremeeste
uudishimulike pilgu all ronivad trappi
mööda Pine Arrow’le väikese laeva
reisijad, kõigil oma eesmärk täita.
Pisut on ootamiseks aega, jõuame
veel jutustada ning juba sõidamegi
sadamasse
tagasi,
eemal
tuttav
metsamüür
astmetena
rohetamas.
Külalised tänavad meeskonda ja
lahkuvad laevalt, jättes kapteni
logiandmeid* raamatusse kandma ning
väikelaeva oma igapäevaseid meriseid
toimetamisi toimetama. MK
* Lossima – (laeva) tühjendama
* Trümm − laeva lastiruum
* Lastima − (laeva) laadima
* Faarvaater – kahe või enama punkti
vaheline navigatsiooniliselt ohutu, piisava
sügavuse ja laiusega laevasõidutee merel
(vm-l veekogul). Faarvaater on harilikult
tähistatud meremärkidega
* Munsterroll − laeva meeskonna ametlik
nimestik
* Kambüüs – laeva köök
* Haalama – laeva köit- v trossipidi vedama
* Logiandmed – andmed laeva sõidukiiruse
kohta.

siiski nii jõukad, et selline turism saaks
siin suure hooga areneda. Mereturism
on kallis hobi. Ainult arenenud riigid
suudavad enesele sellist luksust lubada.
“Kui meil oleks purjekaid kas või kaks
korda vähem kui autosid, siis oleks
taolisele turismile mõtet keskenduda.
Eestis on see kõik veel ees. Meie
väikesed naabersadamad on seetõttu
hetkel kõik üsna raskes seisus. Mahu
sadama rekonstrueerimisplaanid on
hetkel rahaliste probleemide tõttu edasi
lükatud ja Vergi sadam – ideaalne
turismisadam – elab samuti väga
keerulist elu. Kriisi tõttu võib-olla
protsess peatub või takerdub, aga
küll see kõik kunagi tuleb. Eesti on ju
mereriik,” mõtiskleb Aleksander, kelle
arvates oleks Soome lahel vähemalt
suvekuudel küll mõnus aega veeta ning
huvitavaid asju avastada.
Ideed Kunda reisisadamast peab
sadamadirektor unistuseks valgetest
laevadest, kuid usub siiski, et koostöös
kohaliku omavalitsusega selleni ikka
jõutakse, kuigi ilmselt üsna kauges
tulevikus.
Mõtted pani kirja
Ebe Pilt, Kunda linnalehe toimetaja

Kapten Enn Hanikat vedurlaeva rooliratta taga (foto autor Ebe Pilt)
2003. aastal 14. jaanuaril sildus Kunda sadamas Rootsist Karlshamnist saabunud vedurlaev-jäälõhkuja Karlshamn, mille
omanikuks oli saanud KNT-di tütarettevõte Port Kunda. 7. mail toimus laeva liputseremoonia: langetati Rootsi Kuningriigi ja
heisati Eesti Vabariigi lipp. Vana tava kohaselt löödi vastu vööri kildudeks pudel vahuveiniga. Uue kodusadama järgi sai laeva
nimeks “Kunda”. Laeval peab olema ka ristiema, “Kunda” puhul on selleks Kaidi Källo. Vedurlaev sõidab KNT-di lipu all.

Mõtisklus nendest teedest ja astmetest …

Foto autor Väino Randver
Me tunneme-teame väga mitmesuguseid astmeid. Kõigepealt meenuvad
trepiastmed,
mida
on
kujundatud
arhitektuuriliselt aastasadu ning selle
tulemusena on saadud astuja jaoks
just sellise paraja kõrgusega trepiaste.
Teame veel igasugu auastmeid, mis
tähistavad erinevaid positsioone mingites
hierarhiates. Räägitud on astmelisest
tulumaksust, millega poliitilisel maastikul
kord ühe, siis jälle teise huvigrupi poolt
“tolmu” üles keerutatakse. Seda sõna
analüüsides saab ka väita, et aste on astuja
hetkeseisund, milles ta astudes viibib.
Kindlasti leidub veel palju kõikvõimalikke
astmeid, kuid seekord keskenduks hoopis
mõttes Kunda astmetele.
Sellest, et Kunda ei ole lauge, vaid väga
eritasapinnaline, on kogu aeg räägitud.
Tinglikult saab neid tasapindu muidugi
võrrelda ka riiulite või terrassidega. Veel
hiljuti kutsuti linna asukaid ka tasapindade
järgi alt- ja ülaltlinna elanikeks, mis
tähendas siis vanemasse või uuemasse
linnaossa kuulumist.
Linnas kulgejale paistab eritasapinnalisus väga hästi astmetena kätte.
Igatahes siinkirjutajale meeldib nendest
niiviisi mõelda ja, kui mingil põhjusel
on tulnud Kundat kellelegi kirjeldada,
siis ikka räägin ma selle väikelinna
omapärastest astmetest. Vaataks nüüd
õige üheskoos, mida me nendel astmetel
näeme.
Kundasse suubub mitu maanteed.
Sõltuvalt sellest, missugust teed pidi linna
jõuda, saab saabuja erineva esmamulje.
Kõigepealt muidugi on igast suunast
juba kaugele näha kõrged korstnad. Idast
tulijale paistab esmalt puitmassitehas ja
vana tsemenditööstuse arhitektuur, läänest
ja ka lõunast jällegi uuema tehase kõrged,
brutaalsed ehitised.
Kõige maalilisema ja unustamatuma
vaatepildi saab aga siis, kui saabuda
Kundasse meritsi, sadama kaudu. Neemest
neemeni kõrgub mitmekümnemeetrine

lopsakasroheline metsasein, mille vahelt
ka kõnealused astmed teadjale vaatajale
ilusti kätte paistavad. Just selline võimas
vaade toob rändaja ühe omapäraseima
reljeefiga Eesti väikelinna.
Kõige alumine (või ka esimene aste)
asubki kohe mere ääres. Siin on sadam kui
merevärav ja rand, kus suviti hea päikest
võtta. Lisaks veel ulatuslik roostikuala,
kus elutsemas rohkesti linnuliike ning seda
kõrvuti sadama- ja muu inimtegevusega.
Oma rahulolu leiavad siin nii kalamehed
kui ka lihtsalt jalutama tulnud looduse
nautijad. Sellel astmel toimub ka
mitmeid kultuuriüritusi, nende hulgas
Kundale traditsiooniks saanud sõbralaat
ja merepäev, kuid ka jetivõistlused ning
mitmed teisedki peod. Kõige selle juures
adub tundlik viibija enese kõrval ka seda
kõrguvat roheseina.
Kui mõnikümmend meetrid ülespoole
tõusta, jõuame järgmisele astmele. Ütleme,
et see on teine aste. Sellel on kõige
rohkem kaugele paistvaid madalamaid
ja kõrgemaid korstnaid. Selle astme
peal on peagi juba sada nelikümmend
aastat tsementi toodetud, mis tegelikult
kujundanud ju Kunda linna olemuse ja
saatuse. Sellel astmel paikneb nn vanalinn
või all-linn, kuhu juurde kuuluvad kirik
ja klubi, mida lahutab teineteisest linna
park. Sellel astmel asuvad ka Kunda
uuemad eramupiirkonnad ja lasteaed koos
raamatukoguga, mis mitmete püstloodis
paneelmajade vahelt alandlikult madalana
silma torkab. Selleks aga, et eelmisele
astmele kasvõi korraks pilku tagasi heita,
tuleb minna Kronkskaldale. Sealt avaneb
kaunis vaade alla merele, sadamale ja
roostikule. Vaataja on nüüd ise osake
sellest rohelisest seinast, mis teda all
mereääres oli lummanud.
Veel kümmekond meetrit tõusu ja
satume kolmandale astmele. Olemegi nn
uues Kundas, ehk üleval-linnas. See on
korrusmajade ja poodide astmetasand koos
kahe apteegiga. Kunagi oli siin ka kino,

mida usinasti külastati, kuid ajad muutusid
ja nüüd on sellel kohal teisest linnast pärit
ärimehe rajatud ostukeskus. Kuid samal
astmel asub ju ka kohaliku ettevõtja
poolt ehitatud ilusalong. Sellelt astmelt
saab sujuvalt üle linna uue keskväljaku
kulgedes järgmisele, neljandale astmele.
Neljandal astmel asuvad Kunda koolid
– ühisgümnaasium ja muusikakool.
Samasse ansamblisse kuuluvad veel linna
spordikeskus, koos uue ujulaga ja kahjuks
hetkel räämas staadioniga. Küllap seegi
ükskord korda saab, sest mõned aastad
tagasi samale astmele kolinud linnavalitsus
võtab ju asja ette. Täpselt samamoodi,
nagu ta rajas kooliesisesse männikusse
lastele mänguväljakud ja veidi allapoole
purskkaevuga keskväljaku, millest siia
astmele jõudmiseks üle jalutasime.
Üks aste paistab veel. See on
olemuselt vast eelmistest kõige vaiksem
ja rahulikum. Korismäe kõige kõrgemas
paigas kasvavate mändide all asuvad linna
kalmistud. Sealsamas on ka Vabadussõja
ausammas,
mis
kokku
tervikuna
moodustab rahupaiga. Teises linnaservas
paistab teinegi küngas – Hiiemägi, mis
sealpool jõge küll justkui mõned astmed
vahele jätab, kuid muistse matmispaigana
samale, viiendale astmele hästi sobib.
Teisel pool viimast, viiendat astet,
olemegi Kundast välja jõudnud. Palju
just seda linna polnud, kuid mitte ka vähe.
Seekord kulgesime astmeidpidi ülespoole.
Kui aga Kundasse maad mööda tulla ja
edasi mere äärde minna, liigume justkui
treppi mööda alla, jõudes tagasi sinna, kust
seekordset teekonda alustasime. Võib-olla
jäi mõnele asjale tähelepanu pööramata,
kuid seda mõtet saab nüüd igaüks ise
jätkata. Usun, et rääkides Kunda külalisele
või mujal külas olles selle linna astmetest,
loome kujundi, mis ehk parandab veelgi
ühe toreda väikelinna mainet.
Väino Randver
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LÜHIDALT
Soojustrasside väljavahetamisest. Kunda soojusvõrgu rekonstrueerimise ettevalmistusena projekteeriti 1.2 km ulatuses peatrassi. Sel suvel vahetas AS Fortum
Termest välja 600 m peamagistraali torustikke. Suure soojuskaoga torud asendati
kaasaegsete eelisoleeritud torustikega, mis on oluliselt energiasäästlikumad. Töid
teostas AS Sanserv ja investeeringu maksumuseks kujuneb sellel aastal 3 miljonit
krooni. AS Fortum Termest plaanib Kunda soojatootmisesse investeeringuid jätkata
ka järgmistel aastatel. Kavas on linna soojamajanduse arendamiseks kaasata ka Euroopa Liidu vahendeid.
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Kunda linnavolikogu istung toimus 7. juulil 2009. Kunda linnvalitsuse istungid
toimusid 8., 22., 30. juulil ning 25. augustil 2009. Volikogu ja linnavalitsuse istungite materjalid on väljas Kunda linna kodulehel: http://www.kunda.ee/.
Kundasse suunduva tee remont jätkub. Augustis alustati uuel lõigul ehitustöödega. Andja ja Põdruse vahelisel teelõigul ehitatakse välja tee koos aluspinna ja
kattega, rekonstrueeritakse ristmikud ning remonditakse Muda sild. Liiklusohutuse
tagamiseks ehitatakse 1,5 km kergliiklusteed koos valgustusega ning Põdruse ristmiku piirkonnas tugimaantee valgustus.
Tööde maksumus on ligi 40 miljonit krooni koos käibemaksuga. Tee saab lõplikult remonditud järgmise aasta 30. juuniks. Sel lõigul teeb ehitustöid Nordecon
Infra AS. Rekonstureerimistöödel järgitakse keskkonnasäästlikke nõudeid.
Aprillis algasid ehitustööd Andjast Kundani suunduval 6,4 km pikkusel
teelõigul, mis lõppevad augusti lõpus. Kundasse suunduva tee remont läheb kokku
maksma ligi 70 miljonit krooni. Teise etapi töid finantseeritakse ka struktuuritoetuste vahenditest. Tee uuendamine saab teoks tänu heale koostööle Ida Regionaalse
Maanteeametiga.
Kunda seltside maja tehakse korda. Mittetulundusühingud Kunda Elulõng ja
slaavi ühing Läte said Mäe tänaval asuva seltside maja kordategemiseks toetust üle
1,3 miljoni krooni.
Toetus saadi Maaelu arengu fondist, mille eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007?2013 alusel toetada maapiirkonna elukeskkonna ja kultuuripärandi säilitamist ning sotsiaalse infrastruktuuri arendamist mittetulundussektori arendamisega.
Toetusraha kasutatakse seltside maja remondi lõpetamiseks ja sisustuse tarbeks.
Augustis algavad ehitustööd, mille raames tehakse korda maja fassaad ja viimased
remontimata siseruumid, rajatakse ka kaldtee puuetega inimeste jaoks.
Seltside maja uuendamine algas eelmisel aastal, kui enamik siseruume sai sama
meetme abil remonditud. Renoveerimise esimene etapp läks maksma üle 2 miljoni
krooni. Kunda seltside maja asub endises raamatukogus, mille linnavalitsus andis
seltside kasutusse pärast raamatukogu kolimist uude asukohta. Kunda linnavalitsus
aitab omalt poolt seltsidel projekte läbi viia.
Lajose transpordi- ja logistikakeskus alustas tööd. Tänaseks on Kunda linna
külje all Selja tee ääres asuv keskus valmis, transpordifirma sisse kolinud ja logistikakeskus tööd alustanud. Uues kompleksis on kontorihoone, autoosade kauplus,
töökoda ja euronõuetele vastav veokite pesula. Hoone juurde on rajatud suur parkla.
Logistikakeskusse tuleb ka õppeklass. Kompleksi maksumuseks kujunes 30 miljonit
ja ametlik avamine toimub oktoobris.
Valmimas on uus tootmishoone. Logistikakeskuse kõrvale valmib Kunrexi uus
tootmishoone. 2003. aastal asutatud 60 töötajaga ettevõtte põhitegevusalad on
metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine. Rahvusvahelise mastaabiga
metallifirma oli otsinud võimalust omandada krunt ja rajada tootmishoone. Praegu
käibki metallifirma tootmishoone ehitus. Uus metallitsehh valmib plaanide kohaselt
novembri lõpuks. Lajos ja Kunrex plaanivad naabritena tihedat koostööd teha.
Girard de Soucantoni käejälg Kunda tsemendimuuseumis. 25. augustil 2009
külastas Kunda tsemendimuuseumi endise Kunda mõisaomaniku ja tsemendivabriku rajaja John Carl Girard de Soucantoni pojapojatütar Christine von UngernSternberg. Ühes lähevad tsemendimuuseumi ja külalise soovid kokku. Muuseumis
peab kindlasti rajama ekspositsiooni, mis tutvustab lähemalt Girard de Soucantonide
perekonda. Oma osa tulevase ekspositsiooni jaoks andis ka vanaproua, jättes oma
käe jäljendi tsemendimuuseumi käejälgede kollektsiooni. Vaatamata sellele, et Eestist lahkudes polnud ta veel kümnenegi, kõneleb ta siiani üllatavalt head eesti keelt.
Girard de Soucantonide perekond oli sajanditaguse Eestimaa üks olulisemaid
perekondi. Neile kuulus kaubafirma Thomas Clayhills & Son, mis on teadaolevalt
olnud üks maailma vanemaid järjepidevalt tegutsenud firmasid. Tema varasem
arveraamat ulatud aastasse 1633. Paraku lõpetas firma oma tegevuse pärast Eesti
langemist sovjettide võimu alla 1940. aastal. Girardid olid osanikud Kärdla kalevivabrikus, aktsiaseltsis Volta, Balti raudtee ehitamise aktsiaseltsis, kui nimetada
ainult tuntumaid. Nende rajatud olid Valtu tellisetehas, Huene & Co tikuvabrik
Vaivaras, Jõhvi õlletehas ning Kunda tsemendivabrik. Kunda tsemendivabriku
äriedust innustust saanuna osalesid nad üle Venemaa veel mitme tsemendivabriku
rajamises ning kontrollisid 20. sajandi alguses läbi mitmesuguste ühingute ja seltside suuremat osa Venemaal toodetavast tsemendist. Christine Girard de Soucantoni
käejälg on uuest nädalast tsemendimuuseumis külastajatele vaatamiseks välja pandud. Kirjutas Uno Trumm
Spordikeskus annab teada. Septembris jätkuvad eelkooliealiste laste ujumistunnid. Igal kolmapäeval kl 19?20 tegeleb lastega ujumisinstruktor. Suvel tehti
spordikeskuses remonti. Oma jõududega (st tehnikute abil) tehti väikeremonditöid
väikeses ja suures saalis. Sellega hoiti oluliselt remondikulude pealt kokku. Lisaks
oli ujulas suur bassein ja ventilatsioonisüsteem suvel garantiiremondis. Sügisel
on spordikeskus täiskoormusel taas avatud. Kirjutas Maksim Butšenkov, Kunda
spordikeskuse juhataja
Klubi läheb remonti. Linna eelarves on klubi remondiks ette nähtud 4,2 miljonit
krooni, raha loodetakse juurde saada projekte kirjutades. Klubi täielik renoveerimine läheb maksma mitu korda rohkem ja selleks kulub tõenäoliselt mitu aastat.
Klubis tegutsevad ringid saavad remondi ajal tegutseda kooli saalis, noortemajas ja
seltside majas.
Kunda noortemaja hakkab sügisest pakkuma senisest oluliselt rohkem vaba
aja veetmise võimalusi. Kunda noortemajas käib tõsine remont, mis koos sisustuse uuendamisega läheb maksma 2,5 miljonit krooni. Sellest 2,3 miljonit krooni
kantakse regionaalarengu fondist, ülejäänud kulud kantakse linna eelarvest. Oktoobris avapidu pidavasse uuendatud noortemajja tulevad ansambliruum, telerituba,
arvutituba, käsitööruum, kööginurk, piljard, lauajalgpall, õhuhoki mängimise võimalused. Lisaks hoone sisemusele tehakse korda maja ümbrus, kuhu rajatakse korralik valgustus ja pannakse püsti teismelistele mõeldud mänguväljakud. Noortemaja
remondib Kadrina firma OTO Ehitus, maja ümbrust korrastab OÜ Ojassaar (tööd
maksavad vastavalt 1,117 miljonit ja 1,035 miljonit krooni). MK

Foto Torekate fotokogust
Sain Torevantsil kevad-suvel veel
sabast kinni - tahtsin teada, millised on
tema eredaimad mälestused-kogemused
esimesest poolaastast meie koolis.
Vants võttis endale aega, istus, mõtles,
kõlgutas jalgu, sügas londiotsaga tukka
ja kõrvatagust ning lõpuks teatas:
• Kohtumine linnapea juures jaanuari
alguses (olen ju detsembrist 2008 uus
linnakodanik);
• Osalemine TORE-ühingu (mille
maskott ma olen) konverentsil Tartus,
kus nägin esimest korda oma vendi;
kus oli suuur saalitäis torekaid kogu
vabariigist kokku tulnud; kus kõigi
ees õpetasime neile TORE-tantsu - oi,
see oli lahe!; ja kus piilusin mitmesse
põnevasse töötuppa, kus ka meie kooli
11 torekat osales.
Sain konverentsil - oeh, mis keerukas
sõna see konverents on - teada, et olen
vist ainuke koolis elav torevants . Kõigil
teistel on pesad mujal. Kas sina mäletad,
vennad rääkisid mulle, et eelmisel kevadel, kui mind veel olemaski polnud,
olid nad kõik meie koolis, sest siin oli
siis üle-eestiline torekate konverents.
Nad käisid vist kõik klassid läbi ja nii
suuri ninasid polevat meie koolis küll
varem kunagi nähtud!
• Kolme kooli torekate koolitus, mis
kestis oktoobrist kuni märtsini ja kus
peale meie kooli õpilaste osales veel
Uhtna ja Sõmeru kooli õpilasi koos
juhendajatega. Seal õppisime suhtlemist,
enese ja teiste paremat tundmist ja seda

läbi toredate mängude , rühmatööde
ja arutelude. Mitmed lapsed kirjutasid
pärast, et ainuke asi, mis koolituses ei
meeldinud, oli see, et see otsa lõppes.
• mulle väga meeldib, et minu pilt on
kohe kooli esimese platvormi peal, kiri
all - TORE KOOLIPÄEV ON MINU
TEHA. Tean küll, et selle laheda klassipäikestega ürituse korraldasid torekad
juba eelmisel sügisel, kui iga õpilane
(ja ka õpetajad!) kirjutasid oma klassi
päikesekiirtele ühe teo, millega nemad
saavad koolipäeva toredamaks teha. See
mõte on nii vahva ja minul on tunne, et
mina saan ka koolipäeva toredamaks
teha, kui ma vantsi jooksen! See on
mu lemmiktegevus ja see tähendab, et
käin nädalas kahel vahetunnil mööda
koolimaja, lehvitan, jagan paisid ja
kallisid, saan neid ise hästi palju vastu
ja, kui jõuame, tantsime sabatantsu või
muud. Nii lahe on näha, kuidas mind
saatva vilepilliheli peale mõni klassiuks
lahti lendab ja lapsed välja pudenevad, hüüdes “Mina tahan ka kallistust
saada!”
• Sõbrapäevaks tegid lapsed minust suure pildi, mille juurde lisasid
südamed, kuhu kõik oma tervitused ja
head soovid sisse said kirjutada. Marlen
tegi väga ilusa plakati, kus kutsus üles
loomade varjupaiga elanikke aitama.
Õpetaja Luule Raami ja tema klassi organiseeritud loomadele vajalike asjade
kogumisega said varjupaiga elanikud
palju kingitusi. Marlen kirjutab ka Viru-

maa Nädalalehele lugusid sealsetest
elanikest.
• Enne kevadvaheaega käisime Imastu koolkodus. Sealsete noortega on meie
õpilastel kohtumine juba traditsiooniks
saanud. Marlen ja Liisa kirjutasid sellest
eelmises lehes pikemalt ja väga ilusti.
Mulle meeldis seal nii väga, et jäin kohe
nädalapäevadeks sinna.
• Kuus meie kooli torekat käisid
4 nädalavahetust kestvatel kursustel.
Nad õpetasid kuuldut ka noorematele
torekatele ja see oli üks lõbus, naeruning mängurohke koolitus. Mina küll
kõigest aru ei saanud, aga noored
ütlesid, et ega ma peagi, et see kursus
õpetab ohutut ja sõltuvusvaba käitumist
ja käsitleb HIV ja AIDSi teemat.
• Kooliaasta lõpetasime koos kõigi
torekatega ühiselt möödunust kokkuvõtteid ja tulevikuplaane tehes.
Sügisest algava õppeaasta koolirahu
kuulutatakse välja Rakveres ja sinna
koos meie kooli torekatega tahan ma
küll minna! Enne seda aga ootab kolmepäevane TORE-laager Kloogarannal.
Rohkem Torevantsile ühekorraga
meelde ei tulnud, ega ma teda pikemalt
kiusanudki, vaid soovisin toredat aega.
Sama soovis tema mulle ja kõigile, kes
seda intervjuud loevad ja ka kõigile
neile, kes seda ei loe.
Intervjuul kuuldu pani kirja
Lea Metsis, koolipsühholoog

STRESSIVABA ELU
Kunda Elulõng korraldas eakatele
koolituse “Stressivaba elu”, mille
raames õpetati, kuidas paremini elus
hakkama saada ning väärikalt vananeda.
“Vanadus ei tähenda mingil juhul käed
rüpes istumist, iga inimene saab ja peab
tegema talle jõukohast tööd,” leiab
mtü Kuna Elulõng juhatuse liige Linda
Villik.
24.-27. augustini 2009 toimus
koolituse
psühholoogiline
osa,
mille viis läbi mittetulundusühingu
Abiühing Üheksavägine koolitusjuht
Margot Põlla Viljandimaalt. Koolituse
eesmärk oli enda tundma õppimine,
enese sisse vaatamine ja iseendale
eesmärkide püstitamine. Nelja päeva
jooksul käsitleti põlvkondadevahelisi
peresuhteid ning inimese minapilti:
millisena mind näevad teised inimesed.
Juttu oli ka inimese mõtlemis- ja
reageerimisviisidest, minakäsitlusest,
hoiakutest
ja
uskumustest,
stressist hoidumisest ja konfliktide
lahendamisest.

5. septembril toimub koolituse
raames tervisepäev, mille viivad läbi
AS-i Tartu Kiirabi koolitusjuht ja
tegev meedik Andras Laugamets ning
psühhosotsiaalne nõustaja, vabastava
hingamise õpetaja Tiit Põlla. Koolitusel
tuleb juttu haiguste ennetamisest,
lihtsamatest kodustest raviviisidest,
võimlemisest, stressist hoidumisest
ja tervislikust toitumisest. Praktiliste
harjutuste käigus õpetatakse, kuidas
meel ja keha tasakaalu viia.
Kunda Tervise- ja Hooldekeskuse
(Ehitajate 8/9) hooldekodu teisel
korrusel asuvas õppeklassis toimuvale
koolitusele saab registreerida kuni
kohti jätkub, telefonil 32 21 285 või
58 189 632. Osaleda saavad vaid
20 kõige kiiremat registreerujat.
Koolitus on osalejatele tasuta. Seda
finantseeritakse
Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Ameti
(PRIA)
kaudu
Leader-meetmest
eraldatava projektitoetuse raames.
Tegemist on kohaliku tegevusgrupi

mittetulundusühingu
Partnerid
- osalusel jaotatava toetusega. Seega
on ka koolitus suunatud eelkõige
tegevusgrupi piirkonnas (Kunda linn,
Viru-Nigula vald, Sõmeru vald, Vinni
vald, Rakvere vald ja Haljala vald)
elavatele eakatele.
Leader-programm on üks edukamaid
Euroopa Komisjoni algatusi, mis
sai alguse 1991. aastal ning on
läbinud juba kolm perioodi: Leader I,
Leader II ja Leader +. Eestis alustati
laiemas ulatuses Leader-lähenemise
rakendamisega kolm aastat tagasi.
Maaelu arengukava 2007-2013 Leadermeetme kaudu on riik otsustanud jagada
10% arengukava eelarvest. See on 1,34
miljardit krooni, mis teeb keskmiselt
aastas üle 200 miljoni krooni kohalike
tegevusgruppide osalusel jaotatavaid
toetusi. Eestis tegutseb hetkel kokku 26
kohalikku tegevusgruppi.
Eve Ojala,
MTÜ Kunda Elulõng juhatuse liige
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Suvi raamatukogus
Raamatukogu korraldas teist aastat
laste seas väga populaarset raamatute
lugemise võistlust “pärlimäng” motoga
“suve lõpuks pärlid kaela ja aardekirst
kuhjaga täis”. Iga loetud raamatu eest
sai pärli, mida koguti aardekirstu või
paela otsa. Osalejaid oli üle ootuste
palju. Augusti lõpus toimus suur
pärlite kokkulugemine ja võitjate
väljakuulutamine koos tordisöömisega.
Kogu suve jooksul sai raamatukogus
vaadata
lugejate
poolt
tehtud
fotodest koosnevat fotonäitust “Minu
raamatukogu”. Samuti oli terve suve
üles pandud eraldi riiul ingliskeelse
kirjandusega, et suvepuhkuse ajal
saaksid nii õpilased kui ka täiskasvanud

arendada oma inglise keelt.
Suvekuudel
juunis, juulis ja
augustis − toimus virtuaalne viktoriin.
Raamatukogu kodulehel olid iga
kuu üleval erinevad küsimused,
millele tuli vastus leida internetist
või ka raamatutest. Oluline oli see,
et vastused tuli saata raamatukogu
e-posti
aadressile.
Loodetavasti
aitab sellise viktoriini läbiviimine
rohkem tutvustada interneti avarusi
ning erinevaid otsimismeetodeid ja
otsiaparaate.
Suve
jooksul
külastas
raamatukogu tavalisest rohkem lapsi,
kellel oli koolivaheaeg. Igapäevaselt
oli lastel võimalus raamatukogus

Linnavalitsuse ja –volikogu liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonid 2008. a kohta

joonistada, värvida ja tegeleda
erinevate
nuputamismängudega.
Samuti mängisime koos lauamänge,
meisterdasime
järjehoidjaid,
lahendasime ristsõnu ning laste
eestvedamisel mängisime ka kooli.
Lisaks raamatukogu kodulehele on
raamatukogul olemas ka blogi. See on
suunatud eelkõige lastele ning noortele
ning asub aadressil kundalinnaraamat
ukogu.blogspot.com. Blogis hakkame
kirjutama jooksvatest sündmustest
ning sinna tulevad ka pildid toimunud
üritustest.
Evely Press
Infotöötaja

Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse peale
gümnaasiumi lõpetamist?
Ravikindlustuse omamine on oluline
iga inimese jaoks, sest kindlustusandjana
tasub inimese ravikulud Haigekassa.
Kui inimene on aga ilma ravikindlustuse
kaitseta, siis tasub ta oma ravikulud ise
nii siin kui välismaal.
Möödumas on suvi ning oluline on
teada, mil viisil säilitada ravikindlustus
peale gümnaasiumi lõpetamist. Kui
oled gümnaasiumi lõpetamise ajal
noorem kui 19- aastane, siis kehtib
ravikindlustus kuni 19- aastaseks
saamiseni. Olles aga vähemalt 19aastane, siis Sinu kindlustuskaitse lõpeb
kolme kuu möödumisel õppeasutuse
lõpetamisest. Tagamaks Haigekassa
poolt rahastatud tervishoiuteenuste
kättesaadavust, tuleb õpinguid jätkata,
tööle minna või võtta ette muu taoline
tegevus hiljemalt 3 kuu jooksul kooli
lõpetamisest arvates.
Enim levinud otsus on peale
keskkooli lõpetamist asuda õppima
kutse- või ülikooli. Sellisel juhul tagab
riik ravikindlustuse kehtivuse kogu
õppekava nominaalkestuse aja ning
seejärel 3 kuu jooksul peale kooli
lõpetamist. Kui aga kool jääb pooleli
või ei lõpetata seda nominaalkestuse
perioodil, siis lõpeb ravikindlustus
1 kuu möödumisel peale õppekava
nominaalkestuse
möödumist
või
siis
pärast
eksmatrikuleerimist.
Ravikindlustuse olemasolu on tagatud
võrdsetel alustel nii päeva- kui
kaugõppe vormis õppides. Kui tudeng
kasutab enda õigust võtta akadeemiline
puhkus, mis algab nominaalõppeajal,
siis ravikindlustus peatub. Kui aga
akadeemiline puhkus on tingitud
isiku haigusest või vigastusest,
siis
kindlustuskaitse ei peatu.
Kindlustuskaitse tekkimise andmed

esitab Haigekassale Haridus- ja
Teadusministeerium.
Välismaale õppima asudes, tuleb
aga meeles pidada, et ravikindlustuse
jätkamiseks tuleb isikul endal
esitada iga-aastaselt Haigekassale
välisriigi
õppeasutuses
õppimist
tõendav dokument. Eesti Haigekassas
kindlustatud inimesed, kes viibivad
teises liikmesriigis ajutiselt, saavad
vajaminevat
arstiabi
Euroopa
ravikindlustuskaardi alusel võrdsetel
tingimustel selles riigis elavate
kindlustatud inimestega. Vajaminev
arstiabi ei ole tasuta – maksta
tuleb patsiendi omavastutustasud
(visiiditasu, voodipäevatasu jne)
asukohamaa hindade järgi.
Peale
keskkooli
lõpetamist
tehakse valik ka tööle mineku kohta.
Sellisel juhul on endisel õppuril
õigus ravikindlustusele tööandja
kaudu. Kui vajalikud andmed jõuavad
Haigekassasse seitsme kalendripäeva
jooksul tööle asumisest ning isiku
ravikindlustus kooli lõpetamise järgselt
veel kehtib, siis jätkub kindlustuskaitse
uuel alusel ilma katkemiseta. Kui
kindlustuskaitse on katkenud, tekib
töötajale kindlustuskaitse 14-päevase
ooteaja möödumisel. Hea soovitus on
kontrollida mõne aja möödudes oma
kindlustuskaitse kehtivust, sest esineb
juhtumeid kus tööandjal on ununed
andmed esitada. Siis on aga otseseks
kannatajaks tervishoiuteenust vajav,
kuid kindlustamata isik.
Asudes
tegutsema
füüsilisest
isikust ettevõtjana, peab enne
tegevuse alustamist esitama avalduse
enda kandmiseks äriregistrisse ning
ravikindlustuse saamiseks maksma
iseenda eest sotsiaalmaksu. Andmed

kindlustuskaitse tekkimiseks esitab
Haigekassale Äriregister või Maksuja Tolliamet 7 kalendripäeva jooksul
alates enda registrisse kandmisest.
Ajateenistuses olles on garanteeritud
ravikindlustuse kaitse riigi kaudu ning
kindlustusandmete esitamise kohustus
lasub Kaitseressursside Ametil. Peale
armeeteenistuse läbimist on isikule
tagatud ravikindlustus 1 kuu jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on
peale keskkooli lõpetamist võtta end
arvele töötuna tagab ravikindlustuse
kaitse töötuskindlustuse hüvitise saaja
staatus. Andmed kindlustuskaitse
tekkimiseks esitab Haigekassale juba
Eesti Töötukassa.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu
ühtegi kindlustatud isikute gruppi,
annab
ravikindlustuse
seadus
võimaluse sõlmida Haigekassaga
nn
vabatahtlik
kindlustusleping,
mille alusel võrdsustatakse Teid
ravikindlustuse
seaduse
alusel
kindlustatud
isikuga.
Lepingu
sõlmimisel kuuluvad Haigekassale
tasuda kindlustusmaksed.
Hea on meeles pidada, et kui
kindlustuskaitse
algamise
kande
tegemiseks vajalikud dokumendid
esitatakse
Haigekassale
isiku
kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub
kindlustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta. Oma ravikindlustuse
kehtivust saab kontrollida riigiportaa
lis www.eesti.ee. Samuti on võimalik
täpsemat infot küsida Haigekassa
infotelefonilt 16363.

Kevadiste kulupõlengute
niida maavaldus sügisel

vältimiseks

Hoidmaks ära kulupõlengutega
kaasnevat varalist ja keskkonnakahju,
tuleb maavalduste korrastamist alustada
sügisel, kuni on võimalik viimast korda
niita õuealad ja suuremad heinamaad.
Keskkonnaministri määruse “Metsa
ja muu taimestikuga kaetud alade
tuleohutusnõuete kinnitamine” kohaselt
algab tuleohtlik aeg kevadel pärast lume
sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste
ilmade saabudes. Tuleohtliku aja alguse

ja lõpu määrab Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituut.
Vältimaks
kulupõlengutest
tekkivat keskkonnakahju ning ohtu
inimeste elule ja varale, kutsub IdaEesti Päästekeskus maaomanikke
korrastama
oma
maavaldused
juba sügisel. „Kes sügisel on oma
valduste niitmisega hoolas, sel
kevadel maja ümbrus korras ning
elu turvalisem,“ ütles päästekeskuse
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Tiivi Salvan
Eesti Haigekassa
Viru osakonna jurist

järelevalveteenistuse
juht
Rivo
Neuhaus.
Käesoleval aastal on Virumaal
aset leidnud 644 metsa- ja
maastikutulekahju, millest 93 % IdaVirumaal. Hooletult tehtud lõkkest
puhkenud kulutulekahjus sai LääneVirumaal kahjustada üks ja IdaVirumaal 11 hoonet.
Liina Järvi
Ida-Eesti Päästekeskuse pressiesindaja

II pensionisamba maksete jätkamise avaldusi saab teha
Swedbanki kontorites üle Eesti
Swedbank alustas 1. augustist II pensionisamba maksete jätkamise avalduste vastuvõttu oma kontorivõrgus. Internetipangas
saab avaldusi teha alates 1. oktoobrist. Swedbanki investeerimisfondide juhatuse esimehe kt Jelena Fedotova ütles, et
vaatamata valitsuse otsusele peatada alates 1. juunist ajutiselt maksed II sambasse, pole aastaid tagasi seatud pensionisüsteemi
eesmärk muutunud ning ainuüksi I samba pensionist ei jätku, et vanaduspõlves ära elada. Avaldusi maksete jätkamiseks saab
esitada Swedbanki kontorivõrgus 1. augustist kuni 30. novembrini ja internetipangas 1. oktoobrist kuni 30. novembrini.
Mart Siilivask, pressiesindaja

Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase
seaduse alusel linnavolikogu 7. märtsil 2006.a. määratud deklaratsioonihoidmise
komisjonile. Linnapea Allar Aron ja linnavolikogu esimees Anne Tasuja esitasid
majanduslike huvide deklaratsioonid siseministrile. Deklaratsioonide andmed avaldatakse
vastavalt korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni
vormile.
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Ametikoht. 3. Asutus (tööandja). 4. Ametipalga aste ja
ametipalk. 5. Kinnisvara. 6. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid. 7. Aktsiad,
osakud ja muud väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus. 8. Pangaarved:
pank, arve liik ja nende arv. 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele. 10. Muud
varalised kohustused. 11. Muud regulaarsed tulud. Sulgudesse on märgitud deklaratsiooni
koostamise kuupäev.
1. Anne Tasuja. 2. Linnavolikogu esimees. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. 20 800 krooni. 5.
Korter Kunda linnas (1/2 ühisomandit). 6. Sõiduauto Suzuki Liana (2004, ühisomandis). 7.
Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Pension. (08.04.2009)
1. Einar Vallbaum. 2. Linnavolikogu aseesimees. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole 5.
Kinnistu (2) Viru-Nigula vallas. 6. Ei ole. 7. AS Lajos, lihtaktsia, 800 tk., 1 000 kr., 800 000
kr. 8. Swedbank, arvelduskonto, Swedbank krediidikonto. 9. Swedbank, 462 707 kr. 10. Ei
ole. 11. Töötasu AS-ist Lajos, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonist ja OÜst Lammasmäe Puhkekeskus ning linnavolikogu tööst osavõtu tasu (28.04.2009)
1. Arvo Vainlo. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto, Swedbank, väärtpaberikonto. 9. Ei
ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Kunda Nordic Tsement, linnavolikogu tööst osavõtu tasu
(30.03.2009)
1. Meelis Einstein. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Elamumaa
Kunda linnas ja Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Toyota Corolla (2000). 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto (2). 9. Swedbank, eluaseme laen 30 000 kr. 10. Ei ole. 11. Töötasu
AS-ist Kunda Nordic Tsement, linnavolikogu tööst osavõtu tasu (17.04.2009)
1. Jaak Jalakas. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Hansa pensionifond, osak, 700 tk., 10 kr., 7 000 kr. 8. Swedbank,
arvelduskonto, SEB pank, arvelduskonto, SEB pank, krediidikonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Töötasu Kunda Ühisgümnaasiumist, linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2009)
1. Tarmo Lallo. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole.
7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Swedbank Liising, sõiduauto liising. 11.
Töötasu AS-ist Lajos, linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2009)
1. Andrei Babkin. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5.
Korter Kunda linnas. 6. Sõiduauto Nissan Maxima QX (1996). 7. Ei ole. 8. Swedbank
arvelduskonto, Swedbank kogumishoiuse konto, Swedbank investeerimishoiuse konto,
Swedbank tähtajaline e-hoiuse konto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu ABB AS Kunda
Korrashoiukeskusest, linnavolikogu tööst osavõtu tasu (17.04.2009)
1. Meelis Suban. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole 5. Korter
Kunda linnas. 6. Sõiduauto VAZ 21051 (1990). 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto,
SEB pank, arvelduskonto, Swedbank, krediidikonto. 9. Ei ole. 10. SEB pank, sõiduauto
Fiat Panda liising. 11. Töötasu Kunda Muusikakoolist, Hariduse- ja Kultuuriseltsist KAUR,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2009)
1. Marina Izjumova. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6.
Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto (3), Swedbank, krediidikonto (2). 9. Swedbank,
eluaseme laen 368 647 kr. 10. Swedbank, sõiduauto BMW X3 (2004) liising 273 410 kr. 11.
Perearsti töötasu, linnavolikogu tööst osavõtu tasu (27.04.2009)
1. Ando Källo. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Elamumaa
Kunda linnas, ärimaa Kunda linnas. 6. Ei ole. 7. Osak 400 tk., 1000 kr., 400 000 kr. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Swedbank, 81 743 EUR. 10. SEB pank, OÜ A.K.Buss
laenukäendus. 11. Töötasu ja renditasu OÜ-st A.K. Buss, linnavolikogu tööst osavõtu tasu.
(30.04.2009)
1. Niina Gruša. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu ASist OG Elektra, linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2009)
1. Rein Uukareda. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter
Kunda linnas (kaasomand). 6. Sõiduauto Volkswagen Jetta (2009) (kaasomand). 7. Ei ole. 8.
Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Kunda Nordic Tsement,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu. (13.04.2009)
1. Tiina Salusaar. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter
Kunda linnas. 6. Ei ole. 7. OÜ Salmeri, osak, 1 tk., 40 000 kr., 40 000 kr. 8. Swedbank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu OÜ-st Salmeri, linnavolikogu tööst osavõtu
tasu (21.04.2009)
1. Heldur Lahne. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Swedbank, Pensionifond K3, osak, 10 kr., 41 019 kr. 8. Swedbank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu Ida-Eesti Päästekeskusest, AS-ist Baltic
Tank, Riigi- ja omavalitsusasutuste töötajate AÜ Liidust , linnavolikogu tööst osavõtu tasu.
(01.04.2009)
1. Uno Trumm. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto (2). 9. Swedbank, 11 357 EUR. 10.
BIGbank, Ergo Rebane, käendusleping. 11. Töötasu Sihtasutusest Virumaa Muuseumid,
Kunda Ühisgümnaasiumist, Rakvere Vene Gümnaasiumist, FIE, linnavolikogu tööst osavõtu
tasu. (30.04.2009)
1. Allar Aron. 2. Kunda linnapea. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. 26 000 krooni. 5. Elamu Kunda
linnas (ühisomand). 6. Sõiduauto Opel Vectra (1998). 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto,
Swedbank krediidikonto. 9. Swedbank 530 373 kr. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (15.04.2009)
1. Urmas Lepik. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter LääneVirumaal Kadrinas (ühisomand abikaasaga). 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. SEB pank, arvelduskonto,
Swedbank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ühisliising AS, sõiduauto Renault Thalia liising. 11.
Töötasu Kunda linnavalitsusest. (20.04.2009)
1. Riina Sooäär. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank, arvelduskonto (2), Swedbank krediidikonto. 9.
Swedbank 273 000 kr. 10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda linnavalitsusest, vanemahüvitis
(01.04.2009)
1. Elena Erm. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas. 6. Ei ole. 7. Swedbank, pensionifond, K3 osakud 18 920 kr. 8. Swedbank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda linnavalitsusest (16.04.2009)
1. Kalev Sädeme. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Eramu ja
maa Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Toyota Hi-Luxe (2001). 7. Ei ole. 8. Swedbank,
arvelduskonto, SEB pank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Sõiduauto ja väiketraktori liising. 11.
Töötasu AS-ist Kunda Nordic Tsement, linnavalitsuse tööst osavõtu tasu (30.04.2009)
1. Ants Kerner. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter ja
garaaž Kunda linnas. 6. Sõiduauto Ford Mondeo (1997), sõiduauto Opel Omega (2002).
7. AS Kunda Auto, lihtaktsia , 63 tk., 1 500 kr., 94 500 kr. 8. Swedbank, arvelduskonto,
Swedbank, väärtpaberikonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Kunda Auto, pension,
linnavalitsuse tööst osavõtu tasu (15.04.2009)
1. Priidu Vilmer. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Elamumaa
Kunda linnas ja Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Opel Astra (2005). 7. OÜ Viiskümmend
viis, osak 1 tk., 20 000 kr., 20 000 kr. 8. Swedbank, arvelduskonto (2), SEB pank,
arvelduskonto, Swedbank, krediidikonto, Swedbank, kogumispensioni konto. 9. Ei ole. 10.
Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Fortum Termest, Eesti Haigekassa hüvitis, pension, linnavalitsuse
tööst osavõtu tasu (22.04.2009)
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Lahti MM 2009

Kunda Linnavalitsus annab teada:
Alates 1. novembrist 2009 kehtivad Kunda linna
haldusterritooriumil järgmised veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinnad:
Foto Heldur Lahne erakogust
WMA
2009
Lahtis
toimusid
28.07.−08.08.2009. Meistrivõistlustel
osales üle 5300 sportlase (veteranide
arvestust peetakse alates 35ndast
eluaastast). Kunda linna sportlastest
osales Lahti mängudel Heldur Lahne
(fotol) kettaheites vanuseklassis M50.
Registreerunud oli 19 meest erinevatest
riikidest (Jaapanist, USA-st, Hiinast,
Soomest, Hollandist, Austriast jm-lt).
Finaali pääses kvalifikatsioonidest (A ja
B grupist), mis toimusid (Kisapuistos)
heiteväljakul, 12 meest. Heldur oli
12. tulemusega 41.07 m. Finaalis, mis
toimus Lahti peastaadionil, saavutas
ta tulemusega 40.69 m 11. koha (sellel
aastal on tema pikim heide olnud

Eestis 42.19 m). Kettaheites tuli Lahtis
esimeseks hollandlane, leedulase ja
hispaanlase ees. Ameeriklane, 2007.
a maailmameister, jäeti seekord
neljandaks. Helduri sõnul sai ta väga
huvitava
suurvõistluse
kogemuse.
“Erilise fiilingu sain aga neist väikestest
kontaktidest teiste maade sportlastega,
kellega sai hotellis ja staadionil suhelda.
Saksa sportlaste pere, kellega olime ühes
hotellis, hoidis mulle eelvõistlusteks
pöialt, austerlane surus kätt, et sain
temas finaalis mööda ja jaapanlane tuli
kätlema, et lõpetasime finaalvõistluse
nii, nagu lõpetasime,” meenutab Heldur
suvist suurvõistlust. MK

(1) Veevarustuse teenuse hind elanikele (füüsilistele
isikutele ja korteriühistutele) 12,05 kr/m3 .
(2) Veevarustuse teenuse hind asutustele ja ettevõtetele (juriidilistele isikutele) 15,85 kr/m3.
(3) Reovee ärajuhtimise teenuse hind elanikele (füüsilistele isikutele ja korteriühistutele) 14,60 kr/m3.
(4) Reovee ärajuhtimise teenuse hind asutustele ja ettevõtetele (juriidilistele isikutele) 21,20 kr/m3.
Hindadele lisandub käibemaks.

Kunda linna valimiskomisjoni
asukoht ja tööaeg

Kunda spordikeskus pakub tööd
ujula instruktorile, kelle ülesandeks
on spordikeskuse klientidega suhtlemine, nende
juhendamine, turvalisuse tagamine ujulas.
Nõudmised kandidaadile:
* hea füüsiline vorm
* ujumisoskus
* sõbralikkus ja teenindusvalmidus
* kohusetundlikkus
* soov õppida ja areneda
* valmisolek tööks õhtusel ajal ja nädalavahetusel
* eesti keele oskus, vene keele oskus
suhtlustasandil
* hea suhtlemisoskus
* soovitavalt ujumisinstruktori kogemus
* enesekehtestamisoskus korra tagamiseks ujulas
Pakume:
* mitmekülgset ja huvitavat tööd
* sõbralikku meeskonda
* stabiilset töösuhet
* koolitusi ning arenemisvõimalust
* vahetustega tööd

Kunda linna valimiskomisjoni tööruumid asuvad Kunda linnavalitsuse kantseleis aadressil
Kasemäe tn 19 (Kunda linnas).

Töö iseloom:
Asukoht: Kunda linn
Tööle asumise aeg: september 2009. a
Töö tüüp: lepinguline
Kuulutus aegub: 4. september 2009. a

Kunda linna valimiskomisjon töötab igal
tööpäeval kell 09.00-12.00 ja 13.00-16.00, 8.
septembril 2009. a kell 09.00-12.00 ja 13.0018.00.

Avaldus, CV koos kontaktandmetega ja muude
dokumentide koopiad saata Maksim Butšenkovi
nimele aadressil: Kasemäe 19, 44107 KUNDA
Kontaktisik: Maksim Butšenkov
Kontakttelefon: +32 55994; +372 56458285
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Kullasepatööd: valmistamine,
parandus, hooldus. Ostan kulda.
+37255677790, info@kullatibu.ee,
www.kullatibu.ee.

Mälestame
Vambola Sulgerit

Tasa, tasa lööb aegade kell,
alles jääb mälestus hea ja
hell ...
Lea Korsten
Südamlik kaastunne ema,
ämma, vanaema kaotuse
puhul.
Inga, Maie, Pärja, Virve
Südamlik kaastunne Virve
Südale tema leinas.
Aino, Hans, Ermine, Silva,
Kalju

Aeg annab kõik sul tagasi,
ei ema südant iialgi …
Südamlik kaastunne Evele,
Valdisele, Ivari perele
ANNA TAIME
kaotuse puhul.

ning avaldame kaastunnet
perele.

mälestame kauaaegset
majaelanikku.

KÜ Mäe 14

KÜ Kasemäe 11

Avaldame kaastunnet
abikaasale ja pojale perega.

Siiras kaastunne Galinale
lastega

KÜ Mäe 7

venna ja onu

Lya Korsten

kaotuse puhul.

Lein valmistab valu, mälestus
meenutab elu ...

Ilme, Aivo, Kaja, Kalle

Mälestame

Avaldame sügavat
kaastunnet Liale ja lastele
abikaasa, isa, äia ja vanaisa

Südamlik kaastunne Liale ja
lastele

surma-aastapäeva puhul.
Abikaasa ja pojad peredega

VALERI LARIONOVIT

ja avaldame sügavat
kaastunnet Liale abikaasa
kaotuse puhul.

Süda, Sulger, Traks, Prits,
Lindlo

Ilme Jaaganttit

Mälestame sõbralikku
inimest

VAMBOLA SULGERI
kaotuse puhul.
Taim, Süda, Lindlo, Mäe,
Prits, Uukareda

VAMBOLA SULGERI
kaotuse puhul.
Käsitööringi kaaslased

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.
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Öiste küngaste viiuldaja

Foto autor Väino Randver

Mändidealusel künkal on hakanud
hämarduma. Värvused on kõrvale
tõmbunud ja tasapisi pöördub
interjöör hallikatesse toonidesse.
Suveöösiti sageli päris pimedaks ei
lähegi, mis lubab kasvõi hommikuni
sinna saabunud rahus ja vaikuses ringi
vaadata.
Hämaruses paistab, et tumenenud
sambla sisse oleks keegi justkui
sinna-tänna küünlaid pistnud ning
juba eemalt paistavad kätte nende
kirev-valgelt helendavad figuurid.
Lähemale jõudes eristab silm juba
kindlalt hoopis ööviiulit – suveööde
imeilusat kaunitari, kes ei raatsi
pimenedes märkamatuks jääda ja
justkui hämarust trotsides veelgi
eredamalt särama hakkab. Ööviiul
(Platanthera bifolia), ehk ka ööneitsi
või
öökuninganna,
kaunistab
suviti oma õitsemisega Eestimaa
hõredamaid metsaaluseid ja selliseid
kohti leidub Kunda lähistelgi.
Tuleb meelde, et käpalised ehk

orhideelised (Orchidaceae) on suurim
õistaimede
sugukond
maailmas
umbkaudu kolmekümne viie tuhande
liigiga. Neid kasvab kõikjal, välja
arvatud liiva- ja lumekõrbetes.
Eesti aladel elutsevad käpalised
on tagasihoidlikud ja väikeste
õitega, erandiks kaunis kuldking
(Cypripedium
calceolus)
kelle
kollane, pruunide paeltega pastelt
meenutav õis kasvab kuni kuue
sentimeetri pikkuseks. Ühtlasi on
sellel orhideelisel vaid kuni kolm õit,
kui teisi meie käpalisi ehib tavaliselt
kümnetest graatsilistest õitest koosnev
õisik.
Kunda ümbrus on kasvukohaks
paljudele erinevat liiki käpalistele.
Võib-olla kõige varasem neist on hall
käpp (Orchis militaris). See lill erineb
mitmetest oma kohalikest sugulastest
tugeva, võib öelda isegi et lihava
varre tõttu. Üks veidi hilisem õitseja
on kuradikäpp (Orchis maculata),
pika varrega niiskete metsaaluste lill,

kelle nooljatele lehtedele on sarnaselt
lepatriinule hulgaliselt tumedaid
täpikesi peale puistatud. Siiski ei
paikne need sama korrapäraselt
kui putukal, pigem juhuslikult või
segamini, mõned on teine kord koguni
varrele sattunud. Siinkirjutaja on
Kunda lähistel kohanud paljusid meie
käpalisi, välja arvatud soo-neiuvaipa
(Epipactis palustris), mis ei tähenda,
et seda siinsetel lubjarohketel aladel
kasvada ei võiks. Tegelikult kasvab
Eesti aladel üle kolmekümne viie
erineva orhideelise, tuleb lihtsalt
lahtiste silmadega looduses viibida,
siis ei jää need kaunid lilled kindlasti
märkamata.
Paljud orhideed on tuntud ka
tugeva ja väga hea lõhna poolest.
Sellele viitava nime poolest tuntuim
on kindlasti lõhnav käoraamat
(Gymnadenia odoratissima). Kuid
meie ööviiuli lõhna on tuulevaiksel
suveõhtul juba eemalt tunda. Terve
metsaalune on hämaruse saabudes

täitunud tugeva magusa aroomiga,
justkui
oleks
öine
viiuldaja
spetsiaalselt enne etteastet enesele
parfüümi peale piserdanud. Võib-olla
tegi ta seda kostumatute viiulihelide
asendamiseks, arvates, et öist vaikust
pole helidega sünnis häirida. Küll
aga on see lõhn kohale meelitanud
hulgaliselt
ööliblikaid,
justkui
publikuks hämaruses hõõguvaile
esinejaile.
Nemad
ehk
siiski
tajuvad lisaks lõhnale ka ööviiulite
kostumatult salapärast kõla…
Taimetargad nimetavad ööviiulit
kahelehiseks
käokeeleks.
See
kummalise olemisega lind on esindatud
üsna paljude taimede nimes. Käokeeli
on kahte liiki – lisaks kahelehisele on
veel ka rohekas käokeel (Platanthera
chlorantha), mis kasvab põhiliselt
lagedamates paikades, aasadel. Need
liigid on omavahel väga sarnased,
mistõttu neid sageli segi aetakse ning
juhtub sedagi, et rohekat käokeelt
nimetatakse
samuti
ööviiuliks.

Tegemist on siiski natuke kahvatuma
lillega, kelle lõhnagi saab tunda päris
lähedalt nuusutades.
Käpaliste täpsetest kasvukohtadest
eriti ei räägita. Pole siis imestada,
et neist ka vähem teatakse. Kahju
muidugi, sest seetõttu jääb paljudel
kõik see ilu nägemata. Võib-olla nii on
siiski parem, sest ikka leidub inimesi,
kelle kiusatus ei suuda kaunist lille
sinna kasvama jätta. Võiks ju
mõelda pigem nii, et vaas on tühjana
ilusam, kui sellesse nopitud kimbu
käpalistega. Külastagem ööviiulit
ikka õhtuhämaratel küngastel, koos
kõige tema juurde kuuluvaga. Näete
ja tunnete ise rohkem ning ka kaunis
lill saab niiviisi tunduvalt rohkem
tähelepanu kui kapiservale unustatud
vaasis.
Väino Randver

