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Valimiste eel – Anne Tasujaga poliitikast ja muust

Anne Tasuja (fotol) juhib viimast kuud Kunda linnavolikogu tööd. Otsus poliitikast kõrvale astuda on ammu tehtud. MK toimetaja kohtus Annega, et mõelda tagasi 20-le
aastale, mil ta on kohaliku omavalitsuse eesotsas Kunda linna teeninud. On olemas erinevaid poliitikaid, kuid meie räägime kohalikust erakondade poliitikast.

MK: Kuidas sa poliitikasse sattusid?
AT: Kogemata! (Naerab rõõmsalt) …1989. aastal olid valimised.
Samal ajal oli juba loodud Rahvarinne ja natukene kääris see elu
siin Eestis. Tehas oli sel ajal kehvas
olukorras. Kundas oli inimesi, kes
olid selle vastu, et tehast lastakse
nii halvas seisus tööd teha. See
häiris tervet linna elu. Suur hirm
oli, et pannakse nn omainimene
täitevkomitee etteotsa ning mitte
midagi nende korralekutsumiseks
ja linna olukorra parendamiseks ei
tehta. Mina olin kaupluses tööl, aga
kui mind kutsuti, siis läksingi.
MK: Kas sa kujutasid ette,
kuhu satud või hüppasid tundmatus kohas vette?
AT: Mitte midagi ma ei kujutanud ette. Ausalt ei kujutanud,
ikka täiesti tundmatusse hüppasin.
(Naerab) … Kui ma alustasin, siis
oli volikogu esimees ja linnapea
tegelikult ühes isikus. Mina sattusin sellesse rolli heal ajal, sest mul
polnud nõukogude taaka, ma polnud
RSN-i eales kuulunud. Meeskonnaks oli paar ametnikku, kellega
tööd alustasime. Vanu dokumente

oli küll vahva lugeda, kuidas kõik
hääletasid ja muudkui kõike heaks
kiitsid. Minu ajal seda enam ei
olnud.
MK: Oli ikka julgus?
AT: Eks ma olen elava iseloomuga alati olnud ja ega ma eriti arg ka
pole kunagi olnud.
MK: Kas sa seda teadsid, et
juhile vajalikud isiksuseomadused
on sul olemas?
AT: Arvan küll. Lapsest saati on
mulle meeldinud askeldada ja asju
korraldada. Olin juba siis nii aktiivne, kui tollel ajal olla sai. Ma olin
tore pioneer ja mulle meeldis malevaesimees olla. Tugevus kasvas ka
sportides. Tukunui ma igal juhul
ei olnud. Õpetaja Mae Tammis
meenutas alles hiljuti, kuidas ma
talle õpetajate toas pisikese plikana
peaga kõhtu jooksin, aga ära ei ehmunud ning julgelt edasi ruttasin.
Õpetaja meenutas oma tolleaegset
mõtet, et see tüdruk küll hätta ei jää.
Nii ei kartnud ma ka uues ametis
alustades, inimestega olin ma harjunud suhtlema ja ei peljanud. Aeg
oli ju hirmus huvitav. Kõik juba
teadsid, et ega elu selliseks ei jää.
MK: Millal see teadmine või

arusaam tekkis, et te ehitate midagi täiesti uut Kunda linnas?
AT: 1991. aastal tekkis esimest
korda arusaam, et nüüd hakkab
linnavalitsusest
linna
valitsus
saama. Koostati arengukava ja
linnale anti linnaõigused. 1992.
aastal hakkas linn üle võtma ning
ümber korraldama haridus- ja kultuuriasutusi ning teenindusettevõtteid (saun, pesumaja, heakord jne).
Linnavalitsuses töötas sel ajal peale
minu veel viis naist: linnasekretär,
kaks asjaajajat, raamatupidaja ja
sõjaväearvestuse pidaja. Tasapisi
õppisime tegema kõike, mida vaja
oli teha. Meeskonda tänapäevases
mõttes polnud ollagi.
MK: Mis oli kõige raskem?
AT: Kõige raskem oli mu arust
seaduste tundmaõppimine. Seadusandlus oli algusjärgus, seadusi
alles hakati koostama. Nii juhtus
vahel, et meie toimetamised olid
seadusega vastuolus, sest olime seda
valesti lugenud. Aga tänu kogemustele on nüüd seaduste lugemise oskus väga selge. Meenub üks näide,
kui võtsime pärast keeleseaduse
kinnitamist vastu otsuse, et teeme
komisjoni ja hakkame keeleoskust

kontrollima. Pärast tuli välja, et meil
polnud mingit õigust taoliseks tegevuseks, see oli puhtalt keeleinspektsiooni asi kontrollida. Aga meis oli
nii palju entusiasmi ja tegutsemistahet, mõtlesime, et kui on valesti
ja pahasti, siis me aitame, teeme ja
toimetame seadustele vaatamata.
Tänasel päeval on raudselt vastupidi. Seaduste mittetundmine ei
vabasta kedagi vastutusest. Siis oli
kõik alles algusjärgus.
Eks me kõik kasvasime ja arenesime. Esialgu tundsime end igast
halvast asjast teravalt puudutatuna.
Inimese loomuses on see, et tahaks
hästi kiiresti kõik heaks või vähemalt paremaks teha, ja kui see ei
õnnestu, siis võib üldine masendus
või rahulolematus tekkida. Sellega
koos kasvas linnas ka pisut vildakas
suhtumine ametnikesse. Erastamisprotsess võimendas seda veelgi.
Tegelikult tuleb asju rahulikult
võtta. Kõike korraga lihtsalt ei jõua.
Alguses oli linnapea ametis ikka
väga vahva olla. Linnapea tegi ka
lastekaitse- ja sotsiaaltöötaja tööd ja
kõike muud vajalikku. Teadsin, kus
peres on lapsed halvasti hooldatud.
Käisin kodudes napsitajatega riidle-

mas, kui nad üüri ei maksnud jne.
See oli ikka absoluutselt teine aeg ja
tase. Aga elu oli muidugi huvitav.
Üks naljakas seik meenub veel.
See oli vist 1996. aastal, kui meile
tuli külla sõpruslinna ametlik delegatsioon Soomest. Raha oli meil
vähe ning seetõttu otsustasime,
et sõidan Soome külalistele ise
Tallinna vastu. Hoidsime kokku ja
ei tellinud bussi. Külalised ütlesid
hiljem, et ma olin nii kiiresti sõitnud, et neil oli vahepeal suur hirm
olnud. Aga see hirm oli veel väike
asi, pärast lugesin, et reeglitekohaselt tohib ametlikke delegatsioone
ainult kutseline autojuht sõidutada.
Tagantjärele on selliste asjade peale
muidugi lõbus tagasi mõelda.
MK: Kas on tõsi, et poliitikutel on üheksa elu nagu kassil, st,
et nad elavad stressirohke või
masendusperioodi üle, koguvad
jõudu ning alustavad uuesti?
AT: Eks see oleneb inimesest,
aga üldiselt peaks linnapea, volikogu esimees ja poliitikud olema
tugeva närvikavaga isikud. Mõned
asjad tuleb enesest mööda lasta.
Õigel ajal tuleb panna piir peale, et
ei võta kõike hinge. Kui poliitikud
kõike väga isiklikult võtaksid, siis
neid varsti polekski või oleks väga
vähe. Paksem nahk on poliitikute
puhul paratamatu. Mõnes mõttes
on see ellujäämiseks vajalik. Mul
sellist suurt masendust seetõttu
pole olnud. Raskeid aegu on muidugi jupiti olnud, nagu elus ikka on.
Mõnele mõjub see väga negatiivselt,
aga mulle vist positiivselt, sest kui
ma lõpuks nn kriisist välja tulen, siis
saan uut jõudu, tahtmist ja tarmukust hoopis juurde. Ju ma üks üheksa
eluga kass siis ikka olen.
MK: Mis sisaldub sinu rõõmuvalemis?
AT: Hea on see, et inimene
läheb vanemaks ja rahulikumaks
ja hakkab palju kainemalt asjadele
vaatama. Tähtsad ja vähem tähtsad
asjad leiavad endale õige koha. Kui
ma noorem olin, siis oli neid musta
masenduse momente ikka küll. Suviti maandasin end autoga sõites ja
muusikat kuulates. Ma ei kihutanud
küll kunagi, aga muusika mängis
kõvasti. Mul olid omad lemmikud,
keda sõidu ajal kuulasin, näiteks
Sarah Brightman või erinevad
klassikalise muusika töötlused. See
maandas küll kõik pinged. Koju
pole ühtki töömuret mõtet tassida.
Omavalitsuse töö on ju spetsiifiline
ja seda on mõtet arutada nendega,
kes on kohustatud asja jagama, sh
pingelisi asju. Kodused ei saa ju
tegelikult aidata. Milleks neid siis
pingega koormata.
MK: Kas poliitilise eneseteostuse mõttes Kunda kui väikelinn
liiga väikseks ei jäänud?
AT: Mõnes mõttes on see
väikeses kohas paratamatu. Eks
sellepärast püüdsime (edasi vt lk 8)
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Kunda linna valimiskomisjon otsustab anda Kunda linnavolikogu valimisteks
registreeritud kandidaatidele vastavalt liisuheitmise tulemusele järgmised
registreerimisnumbrid:
Eesti Keskerakond

Foto maavalitsuse kogust
Enamikule eestimaalastest on Kunda
paik, millel on erinevaid märgilisi
tähendusi. Peamiselt nähakse Kundat
Eesti kultuurihällina, tööstuslinnana
või looduslikult rikkaliku paigana.
Eemalviibija hindabki paika ja selle
olemust väliste märkide ja objektide
järgi. Minu jaoks on Kunda aga midagi
palju enamat! See on ennekõike
kodupaik. Koht, kus olen üles
kasvanud, loonud oma pere, rajanud
rahvusvahelise ettevõtte, ning koht,
mis kohustab. Kohustab hoidma oma
kodupaika ja siin elavaid inimesi.
Üksteise mõistmine, rahvustevahelise
piiri puudumine, ideede vahetamine,

ühise eesmärgi nimel tegutsemine
ning üksmeel on andnud suure osa
kodutundest ja tahtest siin elada. Ma
loodan, et seekordsed valimised seda
ühtsustunnet elanike vahel ei kahanda
ega loo kunstlikult barjääri erinevate
rahvuste vahel. Üksmeel ja igaühe
kodutunne on kordades väärtuslikum
kui mõnekümne hääle hind.
Üksmeelseid ja
valimisi soovides

põhimõttekindlaid
Teie maavanem
Einar Vallbaum

Valimised 2009 Kunda linnas
Kunda linna valimisjaoskonna
asukohaks on Kunda linnavalitsuse
tööruumid aadressil Kasemäe tn
19 Kunda linnas.
Eelhääletamine
toimub
Kunda linna valimisjaoskonnas
12. oktoobrist 2009 kuni 14.
oktoobrini 2009 (kaasa arvatud)
kell 12.00–20.00.
Eelhääletamise päevadel saavad
Kunda linna valimisjaoskonnas
hääletada ka valijad väljaspool
oma elukohajärgset jaoskonda
ja
valijad,
kelle
elukoha
andmed
Kunda
linnas
on
rahvastikuregistrisse
kantud
Kunda linna täpsusega.
Elektrooniline hääletamine
toimub alates 8. oktoobrist 2009
kell 9.00 kuni 14. oktoobrini
2009 kell 20.00.
Hääletada saab ööpäevaringselt
elektrooniliselt Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil
www.valimised.ee.
Valimispäeval, 18. oktoobril
2009 toimub hääletamine kell
9.00–20.00.
Valija peab oma isikut
tõendama
riigiasutuse
poolt
väljaantud kehtiva dokumendiga,

kuhu on kantud kasutaja nimi
ja sünniaeg või isikukood ning
foto või näokujutis ja allkiri või
allkirjakujutis. Isikut tõendavad
dokumendid on näiteks:
* Isikutunnistus
* Pass
* Juhiluba
* Pensionitunnistus
Kodus hääletamine toimub
ainult
valimispäeval,
18.
oktoobril 2009.
Kodus hääletada saab vaid
juhul, kui selleks on eelnevalt
esitatud kirjalik taotlus.
Eelhääletamisele
eelneval
perioodil kuni valimispäevani
võtab taotlusi vastu linnavalitsus.
Eelhääletamise
päevadel
ja
valimispäeval võtab taotlusi vastu
ka jaoskonnakomisjon. Taotlust
saab esitada hiljemalt 18. oktoobri
2009. a kella 16.00-ni. Taotluses
tuleb märkida valija kodus
hääletamise taotlemise põhjus.
Põhjendatud taotluse aluseks on,
näiteks:
* terviseseisund
* kõrge iga
Allikas: Kunda linna valimiskomisjon.

nr 101 Meelis Reskov
nr 102 Irina Arsentjeva
nr 103 Viktor Bauman
nr 104 Viktor Brusnitsõn
nr 105 Natalja Dolgova
nr 106 Jelena Fjodorova
nr 107 Niina Geide
nr 108 Niina Gruša
nr 109 Silvi Klimenko
nr 110 Antonina Kotšetkova
nr 111 Marika Laanem
nr 112 Viktor Mossin
nr 113 Vladimir Parovart
nr 114 Ellen Riisberg
nr 115 Kelli-Karin Saar
nr 116 Valeri Savuljak
nr 117 Argo Zapevalov
nr 118 Veera Zolotarjova
nr 119 Aino Truss
nr 120 Jelena Vainlo
nr 121 Ivo Valdek
nr 122 Aleksei Vassin

nr 137 Arvo Kullamaa
nr 138 Tarmo Lallo
nr 139 Tiiu Lilbok
nr 140 Tatjana Mihaljuk
nr 141 Tiina Salusaar
nr 142 Vladimir Sosenkov
nr 143 Evi Saar
nr 144 Grisse Süda
nr 145 Ahto Tull
nr 146 Elle Türkel
nr 147 Katri Vahesalu
nr 148 Erko Vallbaum
nr 149 Viktoria Vorobjova
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 150 Uno Trumm
nr 151 Meelis Suban
nr 152 Jaak Jalakas
nr 153 Kaido Veski
nr 154 Lembit Semsugov
nr 155 Eduard Stern
nr 156 Anu Hansaar
Valimisliit KUNDA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
nr 123 Heldur Lahne
nr 124 Arvid Kilm
nr 125 Enna Laanemets
nr 126 Larissa Kalaus
nr 127 Ermine Šalk
Eesti Reformierakond
nr 128 Einar Vallbaum
nr 129 Allar Aron
nr 130 Sven Aadli
nr 131 Janek Bikejev
nr 132 Mihhail Danilov
nr 133 Lea Kapstas
nr 134 Ants Kerner
nr 135 Sulev Kool
nr 136 Andrei Koplik

nr 157 Allan Karu
nr 158 Ando Källo
nr 159 Andrus Arro
nr 160 Angelika Aadli
nr 161 Arvi Pobbul
nr 162 Arvo Vainlo
nr 163 Kalev Sädeme
nr 164 Maiu Küngas
nr 165 Peeter Toom
nr 166 Priidu Vilmer
nr 167 Rasmus Raam
nr 168 Rein Uukareda
nr 169 Revo Koha
nr 170 Urmas Kukk
nr 171 Urve Hang
nr 172 Villu Naaber
nr 173 Väino Korjuhin
nr 174 Ülle Kukk

Valik mõttekilde
Mõnelgi päeval unustame suurte sõnade ja mõtete varjus lihtsa inimlikkuse. Arvame, et meil on ajada hoopis tähtsamaid asju.
Justkui saaks miski olla suurem inimlikkusest. (K. Kangur)
Tsivilisatsiooni aluseks on ausad mõtted ja südamed ja teod. (Pam Brown, s 1928)
Kui ükskõik mis põhjusel hakatakse mingis ühiskonnaelu valdkonnas, näiteks poliitikas, märgatavalt kõrvale kalduma
moraalinormidest, järgneb sellele, nagu öö päevale, et need normid hakkavad järjest langema ka igal pool mujal − spordis,
meelelahutuses, hariduses, relvajõududes, äris ja valitsuses. (Margaret Halsey, s 1910)
Meie suurim ja hiilgavaim meistritöö on õigesti elatud elu. Kõik muud asjad valitsemine, varanduse kogumine, ehitamine − on
vaid pisikesed lisandid ja abivahendid ... (Michel de Montaigne 1533-1592)
Headus, ilu ja tõde on olnud need ideaalid, mis on valgustanud mu teed ja andnud korduvalt uut julgust astuda elule vastu
rõõmuga ... Tühiasjad, mille nimel inimesed end pingutavad − omand, silmaga nähtav edu, luksus, on mulle alati põlgusväärsed
tundunud. (Albert Einstein 1879-1955)
Koostas Lea Metsis, koolipsühholoog
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Kuidas ennast nähtavaks teha?
Kätte on jõudnud sügis ja möödas
on ammugi esimene koolipäev. Päevad
lähevad lühemaks ja õhtud pikemaks
ning pimedamaks. Meie endi ja laste
tegemised ning käimised jäävad
osaliselt pimedasse aega. Samas
märkame ka asjaolu, et linnatänavad
on vähem valgustatud kui varasematel
aastatel. Millega me saaksime oma
käimised ja toimetamised turvalisemaks
muuta? Väikse vidinakese abil, milleks
on helkur! Helkuri kasutamise kohustus
kehtib pimedal ajal ja halva nähtavuse
korral mitte ainult valgustamata
maanteel,
vaid
ka
niisugusel
valgustamata linna või muu asula
tänaval, kus puudub kõnnitee. Helkur
pole üleliigne isegi mitte valgustatud
linnatänaval, kus sõidukijuhi tähelepanu
köidavad kõik tuled ja reklaamid ning

helkurita jalakäijat on selle taustal väga
raske märgata. Helkurit võiks kanda ka
õues mängides, sest ka õuealal liigub
autosid.
Kunda linnas võib väikelinnale
omaselt kohata väga palju jalgratastel
liiklevaid inimesi. Tuletan teile, kallid
kaaslinlased, meelde, et kuna jalgratas
on liiklusvahend, siis peab tal ees olema
valge tuli (latern) ja taga punane tuli
või helkur. Jalgrattur on juht ja ta peab
täitma liikluseeskirju ning kinni pidama
liiklusmärkidest. Korduvalt on silma
hakanud, et sõidetakse ühesuunalisel
teel vastu lubatud sõidusuunda,
näiteks Mäe ja Pargi tänaval. Selline
liikluseeskirja rikkumine jalgratturite
poolt on väga ohtlik ja võib kaasa tuua
ränga õnnetuse, mille kannatajaks on
nõrgem pool ehk jalgrattur.

Kallid lapsevanemad, kui te olete
ostnud lapsele jalgratta, siis palun
paigaldage sellele ka nõutavad tuled
ja helkurid. Samuti muretsege lapsele
kiiver, õpetage ta liiklema vastavalt
liikluseeskirjale. Tundke huvi ja
jälgige, kuidas teie laps jalgrattaga
tänaval liikleb. Tihti on tänavatel näha
sõitmist trikiratastega, millega sõiduteel
liiklemine on üleüldse keelatud. Paljud
liikluseeskirju rikkunud jalgratturid on
saanud ka karistada, kuid eesmärk ei
ole karistamine, vaid meie kõigi elude ja
tervise säästmine. Ohutut ja tervislikku
liiklemist ning teeme ennast ikka
nähtavaks!
Liivi Lahtvee
Kunda vanemkonstaabel

Algab järjekordne õpilaste suitsuprii klasside võistlus
Sel aastal toimub Tervise Arengu
Instituudi poolt läbiviidav suitsuprii
klassi võistlus juba kaheksandat korda. Konkurss kestab 12. oktoobrist
kuni tuleva aasta 12. aprillni.
Suitsuprii klassi võistlus on suitsetamisvastane
ennetusprogramm
4.-12. klasside õpilastele. Konkursi
peamisteks eesmärkideks on ennetada või edasi lükata suitsetamise
ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte
seas, motiveerida tubakat tarbivaid
õpilasi sellest loobuma ning toetada
tubakavabadust kui eluviisi.
Kõikide edukalt lõpetanud klasside vahel loositakse Tervise Arengu

Instituudi poolt välja viisteist 5 000
kroonist auhinda.
Lääne-Virumaa koolidest alustas
mulle suitsuvaba klassi konkurssi 37
klassi kümnest koolist. Viis klassi ei
suutnud lõpuni vastu pidada ning jätsid osalemise pooleli.
Võistluse lõpetas 32 klassi kümnest koolist, kusjuures oli kaaslaste
altvedajaid juba 5. klassi õpilaste
hulgas.
“Järelikult pole 4. klasside
võistluses osalemine nii rumal ühtigi,
kui juba viiendates klassides leidub
paadunud suitsetajad,” ütles maavalitsuse tervisedenduse spetsialist Olga
Boitsov.

Ülemaailmse noorte tubakauuringu
andmetel on Eesti õpilastest vähemalt
korra elu jooksul suitsu proovinud
80,4% ning ligi 35% õpilastest tarbib ka hetkel mõnda tubakatoodet.
Eesti on nende riikide hulgas, kus
on suurim 13-aastaste või nooremate
igapäevasuitsetajate arv, ligi 13%
(ESPAD 2007), mis tähendab, et tubakaennetusega alustada ei ole kunagi
liiga vara.
Kõik
vajalikud
dokumendid
konkursil osalemiseks on lisatud ja on
kättesaadavad ka Terviseinfo veebilehelt www.terviseinfo.ee võistluste alt.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik

MIDA SA EILE ÕPPISID?
Kuidas, ei midagi? Mäletad,
naabrinaine rääkis sulle, kuidas
uutmoodi õunamoosi keeta, laps õpetas
täitsa mitu uut ingliskeelset sõna...
Tähendab õppisid küll!
Tõsi on, et õppimine leiab üha
rohkem kõlapinda. Nii toimub sellelgi
aastal 2.-9. oktoobrini XII täiskasvanud
õppija nädal (TÕN), mil inimeste
õpijulgust taas tunnustatakse.
Traditsiooniks saanud avaüritusel,
sedapuhku 2. oktoobril Põltsamaal,
astuvad lavalaudadele Eesti aasta
õppija, koolitaja, koolitussõbralikum
organisatsioon ja omavalitsus.
On hea tõdeda, et esile tõstmist
leiab ka miski, mida meetriga mõõta ja

kullakottides kaaluda ei saa – elukestev
õpe ja õppimissõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu loovuse
ja innovatsiooni aasta sobilik oma
ellu muutuste ja uuenduste toomiseks?
Laenates Viljandimaa aasta õppija
kandidaadi Raul Järve sõnu: “Minu
arvates täiskasvanuõppega on sama
lugu, mis paljuräägitud innovatsiooniga.
Tihti mõeldakse, et see peab olema
midagi suurt, keerulist ja teaduslikku.
Võib, aga ei pea. Eelkõige on tähtis, et
oskust ja teadmisi kasutatakse ja need
aitavad meil midagi kiiremini, paremini
ja odavamalt teha või saavutada.”
Loo algusse naastes on selge,
et sa oled õppimisega alustanud.

Järgmine samm on teha seda
teadlikult. Enesearendamise teel ei pea
saavutusi tingimata harjumuspäraste
edu parameetritega mõõtma. Kui
tänu õppimisele pole kohe tulnud
palgakõrgendust
või
kõrgemat
ametikohta, ei tohiks käega lüüa.
Tegelik kordaminek on see, et julged
otsustada ja muuta oma elu, küllap tuleb
siis kõik muu nagunii. Investeering
iseendasse on jääv.
Õppimine avab ukse võimalustele.
Alusta juba täna ja usu, homme vaatad
maailma uute silmadega!
Külliki Steinberg, ETKA Andras
Vt ka posterit lk 12

INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1) Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee rubriigist “Õppijale”;
2) Kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse osakonnas on võimalik osaleda erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool,
huvialakool) on samuti võimalik osaleda erinevatel kursustel.
Info: www.vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.

KUULA: Vikerraadios igal reedel „Huvitaja” saates kell 1011 juttu täiskasvanuharidusest. Järelkuulatav: www.err.ee
VAATA: ETV ekraanil alates 5. septembrist igal laupäeval
kell 18 saade „Tagatargemad”. Järelvaadatav: www.err.ee
LOE: Ajakirja “Õpitrepp” teine number ilmus 15. septembril. Küsi kohalikust raamatukogust ja omavalitsusest või
loe: www.andras.ee

Õppenõustamiskeskus alustas esimest täispikka hooaega
Kevadel tegutsema hakanud LääneViru Õppenõustamiskeskus alustas oma
esimest täispikka hooaega - hingatakse
ju ühes rütmis koolide ja lasteaedadega.
Kui kevad kulus paljuski sihtgruppide
teavitamisele ja erinevatele aruteludele/
ümarlaudadele, siis sügisel on pearõhk
nõustamisel.
Uuel
hooajal
on
õppenõustamiskeskuse pere täienenud kahe
liikme võrra: lisandusid psühholoog
Riina Türkel ja eripedagoog Lena
Jaago.
Alates k.a septembrist nõustavad
õppenõustamiskeskuse
spetsialistid
lisaks õppenõustamiskeskuse ruumile Kreutzwaldi 5 ka Rakvere
Sotsiaalabikeskuses (Ed. Vilde 2a,

Rakvere).
Etteregistreerimine
käib
õppenõustamiskeskuse koordinaatori
Monica Jaanimetsa kaudu telefonil 32
58 064, 53 454 359 või meiliaadressil
monica.jaanimets@virol.ee
Muutunud on ka vastuvõtuajad:
Eripedagoog Ingrid Part võtab vastu
E 13.30 – 18.30 (ÕNK), T 13.30 – 16.00
(SAK), K 13.30 – 16.00 (ÕNK).
Eripedagoog
Lena
Jaago
vastuvõtuajad: E 8.45 – 10.45 (ÕNK),
N 13.00 – 16.00 (SAK),
Logopeed Inna Kivimäe: E 8.00
– 12.00 (SAK), T 15.00 – 19.00 (ÕNK),
K 15.00 – 17.00 (ÕNK).
Psühholoog Riina Türkel: T 17.00 –
20.00 (SAK), R 13.00 – 17.00 (ÕNK).

Lühendid:
ÕNK – Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus (aadress Kreutzwaldi 5,
Rakvere)
SAK – Rakvere Sotsiaalabikeskuse
Laste Päevakeskus (aadress Ed.Vilde
2a, Rakvere)
Õppenõustamiskeskuse spetsialistid
rõhutavad jätkuvalt varajase märkamise
tähtsust ning koostöö olulisust kõikide
sihtgruppide ja koostööpartnerite vahel
parema tulemuse nimel.
Ärge peljake ühendust võtta!
Monica Jaanimets
Õppenõustamiskeskuse koordinaator
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LÜHIDALT
Eesti linnadeliidu suvepäevad toimusid 7.-9. augustini 2009 Tuksis.
Seekordsed suvepäevad korraldas Keila linn. Kunda linna delegatsioon
saavutas tubli kolmanda koha. Tublid oldi nii spordis kui ka taidluses.
Järgmised suvepäevad korraldab Tartu linn (selleaastane võitja). MK

KOOLIAASTA ALGAS TÄIE HOOGA

Sellel õppeaastal õpib Kunda ühisgümnaasiumis 413 õpilast, õpetajaid on
43 ja teenindavat personali 9 inimest. Klassikomplekte 24 ning liitklassidena
töötavad 5.-6. c ja 8.-9. c klass. Kümnendasse klassi asus õppima 24 neidunoormeest, nende klassijuhatajaks on kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja Aivar Koks.
Eelmisel õppeaastal lõpetas klassi või kooli ainult viitega 29 õpilast,
neljade ja viitega 117 õpilast ning täiendav õppetöö määrati 61 õpilasele.
Enim raskusi valmistavad matemaatika, eesti keel ja inglise keel.
Õpilase abistamiseks ning tema arengu toetamiseks pakub kool erinevaid
õpiabivorme ning huviringe.
12. klassi lõpetas kuldmedaliga Siim Jalakas, kes on sügisest Tartu
ülikooli tudeng. Hõbemedaliga lõpetas gümnaasiumi Ants Tull. Rõõmu
teeb see, et kõik koolilõpetajad on tänaseks edasise suhtes oma valiku
teinud − 3 õpilast asus edasi õppima TÜ-sse, 2 õpilast suundus tööle, 1
õpilane õpib maaülikoolis, veel asuti õppima Tartu tervishoiukõrgkooli,
Lääne-Virumaa rakenduskõrgkooli, Tallinna tehnikakõrgkooli, Tartu
kutsehariduskeskusesse, TLÜ Rakvere kolledžisse, Tallinna ülikooli ja
Tallinna pedagoogilisse seminari.
Riigieksamite parimad tulemused: SIIM JALAKAS − bioloogia 84
punkti, eesti keel 89, geograafia 83, inglise keel 83, matemaatika 80. ANTS
TULL − eesti keel 84 punkti. ANDRES MILL − ühiskonnaõpetus 80 punkti.
LAURA ANOK − eesti keel 89 ja inglise keel 84 punkti. TRIIN HUMMAL
− eesti keel 82 punkti. ANRES SASKO − saksa keel 88 punkti.
MAIJA ZOSSENKO − vene keel 86 punkti.
Kuna meie kooli õpilased sooritavad geograafia riigieksami juba
10.klassis, siis tahaksin siinkohal meie tublimad ära nimetada: TIMO
KORV − 88 punkti; LIISA TULVIK − 85 punkti ja SILVIA SÜDA − 81
punkti. Vabariigis platseerusime geograafia riigieksami tulemustega 82 p
ülitublile 4. kohale. Aineõpetaja Helle Oll.
Aineolümpiaadide parimad: LIISI UUSKÜLA − 1. koht eesti keeles ja
matemaatikas. KÄRT LINDLO − 1. koht eesti keeles. RAUL PALK − 1.
koht matemaatikas. ERKI MÄTLIK − 2. koht saksa keeles. AIMUR TAKK
− 2.-3. koht eesti keeles. LIINA MARTÕKAINEN − 3. koht eesti keeles.
Meie kooli koorid pääsesid laulu- ja tantsupeole ning palju tublisid
saavutusi oli spordimaailmas. Täname kõiki juhendajaid-õpetajaid, nende
vanemaid ning loomulikult õpilasi, kel jätkub jõudu ja tahtmist osaleda
erinevatel ettevõtmistel.
Uueks kooliaastaks soovin kõigile tervist, kannatlikkust, töökust ja
mõistmist! Armastust! Austust! Arengut!
Meelike Abroi, õppealajuhataja

KLUBIST KOSTAB
1. oktoobril kell 18.00 toimub Kunda linna klubis kontsert. Tähistame
rahvusvahelist muusikapäeva. Esinevad Põltsamaa muusikakooli õpilased
ja puhkpilliorkester. Pilet 25 krooni.
1. oktoobril kell 19.00 Viru-Nigula rahvamajas Kunda huviteatri etendus
“Väikses häärberis”.
9. oktoobril kell 20.00 huviringide hooaja avaõhtu Haljala rahvamajas koos
Sõmeru, Rägavere, Vihula, Haljala ja Viru-Nigula valla isetegevuslastega.
Väljasõit 19.15 Konsumi ja Grossi poe juurest. Kaasa võtta sõiduraha ja
hea tuju!
23.-24. oktoobril toimub Kundas III üleriigiline lasteteatrite
alternatiivfestival Väike Lava. Etendused toimuvad gümnaasiumi saalis.
2. novembril kell 19.00 hingedepäev. Õhtu mõtiskluste ja muusikaga
“Eilsest me oleme homsesse teel …”
8. novembril kell 14.00 Noortemajas isadepäeva pannkoogipidu.

Huviteater annab teada. Kunda huviteater alustab 9. oktoobril juba
113 hooaega! Seoses sellega on meil rõõm teatada, et taas on oodatud
liituma uued huvilised. Vanus, sugu, usulised ja poliitilised tõekspidamised,
lavaline kogemus ja välimus pole olulised. Oluline on tahe, hea hääl ning
selge kõne. Kui sa arvad, et oleks vahva mõnusas seltskonnas teatritekste
analüüsida, korra või paar nädalas argirutiinist välja tulla ja laval kedagi
teist kehastada ning oma saavutusi ka teistele näidata, tule 1. oktoobril
Viru-Nigulasse meie viimast etendust vaatama. Saame tuttavaks ning
lepime kokku edasise. Võimaluse korral valmistu ka pisikese luuletuse
ettekandmiseks praegusele kollektiivile. Kui aeg ei sobi, võite meile ka
kirjutada kaido@veski.eu.
Noortemaja on taas avatud 12. oktoobrist. Ootame teid!
Rahvamajade messi Lääne-Virumaa toimkond koguneb Kunda klubisse.
23.-24. aprillil 2010 toimub Salme kultuurikeskuses I üleriigiline
rahvamajade mess, millel osaleb ka Kunda linna klubi. 24. septembril 2009
koguneb Lääne-Virumaa messitoimkond Kunda klubisse, et ühiselt arutada
plaane ning leida ideekavand maakonna rahvamajade tutvustamiseks. Messi
eesmärgiks on rahvamajade tegevuste ja teenuste tutvustamine ning müük,
omavahelise suhtluse hoogustamine, uute kontaktide loomine, infovahetus,
paikkondade kultuurielu elavdamine pikemas perspektiivis, harrastajate
isetegemise esiletõstmine ja väärtustamine, rahvamaja jätkusuutlikkuse
tõestamine.
Kunda Linna Klubi tänab abi eest Marek Vasiljuki, Rasmus Raami ja
Sander Zadonskit.
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja
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Korvpallipäevik
Väljavõte korvpallitreeneri Jaak Jalaka
ajaveebist sPORTKUNDA koduleheküljel
http://www.hot.ee/sportkunda.

26.09.2009 Võrdsete võitlus.
Tänu
organisatsioonilistele
ümberkorraldustele
mängib
sel hooajal maakonna meeste
meistriliigas kaks Kundaga seotud
kooslust. Kontrollmängus olid
nad omavahel vastamisi. Lõpuni
tasavägise mängu võitis seekord
sPORTKUNDA/Hulja 72:64 (17:
15, 18:13, 18:20, 19:16).
24.09.2009
Kontrollmängu
võitis Kunda. Kõik, kes panustasid
tänases kontrollmängus Kunda
peale, ei eksinud. Võit jäi koju.
Samas polnud pikka aega sugugi
selge, kumb kahest kangest selle
saab. ABB Kunda alustas paremini
ja võitis veerandaja 18:12. Juhiti ka
poole mängu järel. Lõpp kuulus aga
noorematele. Kogu mängu vastast
üle välja pressinud koolipoisid
suutsid visata 6 punkti rohkem.
KÜG võitis 69:63. Enim punkte
viskas Rait Türkel 14. Kolm meest
panustasid 13 silma: Kevin Täpp,
Gert Press ja Martin Neigla.
19.09.2009 Harjukate kaks
mängu. Pärast ööbimist said Turba
kooli poisid veel kaks tõsist mängu.
Valmistumaks EYBL-i hooajaks
oli neil palju kõrva taha panna.
Rakvere samaealised poisid võitsid
neid 110:44 ja meie aasta vanemate
EYBL-i kooslus 79:43. Teise
mängu resultatiivsemad: Kevin
Täpp 27 p, Marko Gunnar Liiv 14 p
ja Jan Juhanson12 p.
18.09.2009
77:64.
Sellise
seisuga lõppes esimene vastasseis
harjukatega.
Tegemist
Turba
gümnaasiumi
spordiklassiga,
kuhu on koondatud 1995. aastal
sündinud poisid. Meie poolt
mängisid aasta vanemad, kes Eesti
noorte meistrivõistlustel hakkavad
mängima sPORTKUNDA/Aaspere
nime all. Võitjate edukamad
viskajad olid Rait Türkel 23 p,
Andres Raudsepp 22 p, Rainis
Türkel ja Karl-Joosep Küngas
mõlemad 10 p.
09.09.2009 Sõprusmäng. Minipoisid said taas kätt proovida.
Vastaseks Rakvere SK. Nagu
Jõhvis nii ka täna ei mänginud
Sten Pobbul, kes kipsijärgselt
püüdis hakkama saada vilemehena.
Teiste edasiminek on olnud ilmne.
Rohkem paistsid silma Ivar Palk ja
Marten Viiralt. Esimesel poolajal
suutsime skoorigi võrdsena hoida.
Lõpus kaldus ülekaal vastaste
poolele. Mäng sai otsa seisul 34:48
(10:8, 5:7, 4:13, 15:20)
05.09.2009 Hooaeg algamas.
Uus hooaeg on kohe algamas.
Maakonna meeste seas on toimunud
mõned
organisatsioonilised
muutused. Seoses sellega, et
Hulja meeskonnalt tuli kevadel
ettepanek
jõude
ühendada,
mängib meistriliigas sel aastal
kaks Kundaga seotud võistkonda
:
RSK
sPORTKUNDA/Hulja
ja
ETR-Builder/Hulja/KÜG.
Esimene neist pidas täna Kadrinas
toimunud kohtunike koolituse
raames kontrollkohtumise, kus
vastaseks SK Rakke. Mäng oli
suuresti ühte korvi. Võidu saime
numbritega 98:55. Resultatiivsemad
olid
koduväljakul
mänginud
ekshuljalased.
Kahekohalise
punktipanuse andsid: Toivo Vainult
29, Mardo Mäeots 20, Kaido
Vahesalu 14, Marko Murro 12, Siim
Jalakas 11.

september 2009

MEIE KODU

Fun on võimalik ...

Paralleelselt noortemaja renoveerimisega sai uue ilme ka
hoone juurde kuuluv õueala. Heakorrastati teed, paigaldati
mänguatraktsioonid, mis sobivad mängimiseks nii noortele
kui ka päris suurtele. Kunda noortemaja renoveerimise projekti
rahastatakse regionaalarengu fondist. Ehitustegevus peaks
lõppema septembrikuu lõpus. MK

Olge rõõmsad ja tehke järele!

MEIE KODU

september 2009

Mäng teeb tuju heaks!
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PÄRLIMÄNG
Sügise algusega lõppes raamatukogust suur suvine raamatute
lugemise võistlus pärlimäng. Osalejaid oli üle ootuste palju, kokku
alustas pärlite kogumisega üle 50
lapse. Tublimad pidasid lõpuni vastu ning said valmis oma kaelakeed,
käeketid, jalaketid või aardekirstu
suure koguse pärleid.
23. septembril toimus ühine
lõpupidu, kus lobisesime raamatutest ning tegime suu magusaks.
Tublimad said valida endale meelepäraseid auhindu. Hea on tõdeda, et
lemmikute hulka kuuluvad lisaks
uudiskirjandusele ka klassikalised
Lindgreni lood.
Kõik peolviibijad avaldasid soovi
uuel suvel samuti pärleid koguda.
Seega - jääme ootama uut suve,
et lugemisvõistlusega jälle otsast
alata!
Allikas Kunda linna raamatukogu laste ja noorte blogi.

Lugeda on mõnus
Uued raamatud raamatukogus

Ühel varasel sügishommikul toimus Kunda noortemaja
juures häppening “Fun on võimalik ja lõhkuda pole vajagi”
koos hommikukohvi ja piknikuga mänguplatsil. Kunda linna
heakorranõuniku algatatud üritus oli mõeldud noortemaja ees
olevate pinkide ja mänguplatsi kaitseks. Häppeningisid Kunda
linnavalitsuse töötajad. Pilti tegid Annika Villers ja Ebe Pilt.

... ja lõhkuda pole vajagi!

Atko Viru, Anne Volver. “Alkohol.
Kuidas säästa end tulevikuks?”
(190 lk, Tartu ülikooli kirjastus 2004).
Õpetajaraamat. Igal täiskasvanud inimesel
on vabadus määrata ise oma suhtumist
alkoholi tarbimisse, kuid ta peab olema
teadlik ka pahedest, mis sellega kaasnevad
ning kandma vastutust enese, oma
perekonna ja ühiskonna ees.
“Vaikijate hääled” (koostanud Helve
Kase, 448 lk, Eesti avatud ühiskonna
instituut
2002).
Soolise
vägivalla
temaatika on kogu maailmas suhteliselt
uus ja väheuuritud. Balti riikidest on
Leedus nimetatud vägivallaprobleemi
uuritud viis aastat, Eestis poolteist aastat.
Sooline vägivald kui mõiste tähendab
lahtiseletatult vägivalda, mille puhul ohver
ja vägivallatseja kuuluvad eri sugudesse.
Kuna 90%-l soolise vägivalla juhtudest
on ohver naine ja vägivalla kasutaja mees,
nimetatakse seda ka naiste vastu suunatud
vägivallaks. Tihti soolisest vägivallast ei
räägita, sellest vaikitakse.
“Viktor
Vassiljev.
Nõuandeid
pealaest varbaotsani” (koostanud Eva
Mere, 206 lk, Ajakirjade Kirjastus 2008).
Igaüks meist on vahetevahel mures oma
tervise pärast. Kui arsti juures käidud,
sõprade-sugulaste käest nõu küsitud
ja võib-olla ka targast raamatust järele
vaadatud, kuid asi ikka segane, kirjutab
küsija dr Vassiljevile. Temalt loodab
kirjutaja oma keerulisele küsimusele saada
lihtsa ja arusaadava vastuse. Raamat ongi
kogumik lugejate küsimustest ning doktor
Vassiljevi lihtsatest ja arusaadavatest
vastustest. Raamat lugejale 40+
Anti Kidron “Psühholoogia põhisuunad” (235 lk, loengukonspekt 2008).
Sisukord: Aisting ja taju; Tähelepanu;
Mälu; Keel ja kõne; Mõtlemine;
Kujutlus
ja
fantaasia;
Õppimine;
Motivatsioon;
Tahe;
Tundmused;
Temperament; Võimed; Iseloom; Lisa
1. Sigmund Freud isiksuse struktuurist;
Lisa 2. Albert Bandura biheiviorismi
reformijana; Lisa 3. Abraham Maslow
käsitlus eneseaktualiseerimisest; Lisa
4. Pilte tajuefektide selgituseks; Lisa 5.
Psühholoogia ainest ja õppimise eripärast.
Lauri Mälksoo “Rahvusvaheline
õigus Eestis: ajalugu ja poliitika” (172
lk, Juura 2008). Rahvusvahelisel õigusel
on Eestis põnev ajalugu ja selle tundmine
aitab meil paremini mõista ka tänapäeva.
Raamat käsitleb rahvusvahelise õiguse
ajalugu eelkõige Tartu Ülikoolis 19. ja 20.
sajandil töötanud rahvusvahelise õiguse
professorite vaadete analüüsi kaudu.
Tähelepanu on pööratud küsimusele,
kas Venemaa arusaam rahvusvahelisest
õigusest on ajaloos erinenud Lääne omast.
Võrdlevalt on analüüsitud 1930. aastate
riigiõiguse teoreetikute Carl Schmitti
ja Artur-Tõeleid Kliimanni seisukohti.
Raamatusse koondatud tekstid on
varem ilmunud inglis- ja saksakeelsetes
teadusajakirjades.
Svea Sööt “Toetuse vägi” (149
lk, Ajakirjade Kirjastus 2008). Autor
räägib erinevatest toetuse vormidest
sellistel tähtsatel elu- (vt edasi lk 9)
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Eesti Keskerakond Kundas
2009. a kevadel vahetus meie organisatsiooni juhtkond Kundas, valisime uue
osakonna esimehe, kes on ka meie valimisnimekirja esinumber – Meelis Reskov.
Selle aasta suvi ja sügis on olnud aeg, mil paljud kodanikud on võtnud meiega
ühendust ja soovinud astuda Keskerakonda. Oleme avatud kõigile, kes jagavad
meie maailmavaadet. Tänaseks on meie Kunda organisatsioonis üle 50 liikme.
Peame oluliseks kaasata kohalikku ellu kogu elanikkonda. Tänaseks on üles
kasvanud põlvkond mitte-eestlasi, kes on siin sündinud. Inimene ei saa valida
oma sünnikohta. Leiame, et toimiva integratsiooni oluline osa on see, et ka nendel inimestel, kelle kodune keel ei ole eesti keel, on poliitiline väljund.
18.oktoobril toimuvad kohalikud valimised. Kahjuks on kohalikest valimistest osavõtt üldiselt passiivne. Inimesed on võimust võõrandunud, paljudel on
kadunud usk, et nende üksik hääl midagi muudab. Head valijad, see ei ole nii.
Teie käes on võimalus oma piirkonna arenguid reaalselt mõjutada läbi selle, keda
valite volikokku. Näiteks, kas Teie valitud saadik toetas raskeõli tehase võimalikku rajamist Kundasse?
Kandideerides Kunda linna volikokku, kinnitame ennegi meie poolt välja
öeldud põhimõtet- eraldi lubadusi remontida kõnniteid ja tänavaid, korras hoida sõiduteid ja koolimaja, toetada sporti ja kultuur jne- me ei anna. Need on
tegevused, mille elluviimine on täiesti loomulik ja kui keegi seda eraldi lubama
hakkab siis on küll midagi paigast ära .
Lubame Teile, valijad, saades Teie mandaadi linna volikogusse, seista hea
järgmiste tegevuste edendamise eest:
• Avalik võim olgu kodanike suhtes aus, hooliv ja mõistev
• Kõik otsused peavad olema läbipaistvad n.ö tagatoa lepetega ei tohi omavalitsust juhtida ja avalikud huvid peavad alati olema esikohal.
• Kõiki tuleb kohelda lähtuvalt võrdse kohtlemise printsiibist
• Abivajajad peavad saama linnapoolset avahoolduse teenust. Kui inimene
enam kõigega ise hakkama ei saa, peab hooldekodule olema alternatiiv– käiakse
abistama kodus. Seda kõike ei saa panna laste õlule, sest lapsed peavad omakorda kasvatama oma lapsi ja käima tööl, siin peab linn appi tulema.
• Toolse laager tuleb uuesti võtta linna hallata, tagada lastele võimalus seda
kasutada nii suvepuhkuse veetmiseks kui ka muul ajal vaba–aja veetmise võimaluste pakkumiseks.
• Ühel päeval nädalas pikendada linnavalitsuse tööd, et asjaajamise tarbeks
ei oleks vajalik töö juurest ennast vabaks küsida. Eriti raske on see näiteks liinitöölistele.
• Vähendada sisseostetavaid teenuseid selles osas, mida me suudame ise sama
maksumusega osutada– sellega loome uusi töökohti ja jätame raha kohapeale.
• Suurendada linna turvalisust läbi videovalve piirkonna suurendamise ning
viia ellu IT lahendused, et igaüks saaks oma kodust läbi interneti jälgida nii oma
lapse mänguväljakut kui ka näiteks linna keskväljakut.
• Tagasiside loomiseks valijaskonnaga peame vajalikuks, et volikogu istungid
oleks reaalajas jälgitavad läbi interneti.
• Kaasata Tallinna Tehnikaülikooli potentsiaali, leidmaks lahendusi toasooja
hinna vähendamiseks– vajadusel tuleb hakata ellu viima ka täiesti uusi lahendusi. Katlamaja olgu ikka inimeste jaoks, mitte vastupidi.
• Lasteaeda tuleb tööle võtta eesti keele õpetaja ja tagada olukord, et lapsed,
kelle kodune keel ei ole eesti keel, oleksid võimelised minnes esimesse klassi
eesti õppekeelega koolis õppima programmi järgi. Praegu on paraku tihti nii, et
kõigepealt peavad nad eesti keelt õppima hakkama.
• Staadion olgu korras ja avatud kasutada soovijatele.
Nüüd kohe tekib oponentidel küsimus, et kust Te kavatsete selle raha võtta?
Aga mõtleme koos: kui palju me hoiame kokku, kui ütleme ülesse ebaefektiivsed lepingud ja teostame need tööd ise; kui palju jääb raha rohkem kohapeal
ringlusesse, kui suudame alandada toasooja hinda; kui kallis on hooldekodu koht
võrreldes avateenusega; kui palju väheneb hoonete kindlustusmakse tänu nende
valvatavusele jne, jne.
Ning kas me peame alati seadma esiplaanile just selle, palju midagi maksab,
oluline on ju see, kellele me seda teeme.
Linna eelarve ei ole kummist, aga tegemist on siiski täiesti arvestatava suurusega. Kuidas seda suunata, on valikute küsimus.
Aga valiku teete Teie, valijad.
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Reformierakonna programm
Kunda valimisteks
Reformierakond osaleb oma nimekirjaga Kundas valimistel esimest korda. Tegemist on selle valimispiirkonna jaoks uue
erakonnaga, kus osalevad inimesed erinevatest valdkondadest, et anda panus oma kodulinna arengusse järgnevatel aastatel.
Kunda on meile kodukohana väga kallis ning seetõttu hoolime,
milline ta välja näeb, kuidas ta väljast tulijale tundub ning mis moodi
siin elada on. Et kõigile kolmele küsimusele saaks vastata sõnaga
“ilus”, olemegi koostanud oma tegevuskava järgnevateks aastateks.
Meie jaoks on väga oluline, et Kundas elades oleks kõik teenused
käe-jala juures. Et inimestel oleks töökoht, väiksematel lasteaed ning
suurematel gümnaasium, kus käia. Kuivõrd viimasel ajal on tekkinud
vajadus täiendavate lasteaiakohtade järele, pöörame tähelepanu
probleemi lahendamisele uute kohtade loomisega, ning toetame
alternatiivsete lastehoiuvõimaluste loomist Kundas. Samuti toetame
gümnaasiumihariduse andmist Kunda linnas.
Tagamaks piisavat tööhõivet, peame tähtsaks ettevõtluse jätkuvat arengut Kundas. Seisame Kunda kui Virumaa
põhjaranniku parima ettevõtluskeskkonnaga linna eest. Ühe ettevõtlust toetava tegevusena peame vajalikuks linna
läbiva tee renoveerimist. Aitame kaasa uute ettevõtete tekkele sadama piirkonnas ja teiste ettevõtlusalade väljaarendamisele.
Toetame uute töökohtade loomist.
Väärtustame Kundat mereäärse linnana.
Selleks jätkame ranna heakorrastamist, paigaldame
veebikaamera
ja
planeerime
Kronkskaldale
vaateplatvormi merele. Korrastame linna parki klubi
juures ja istutame igal aastal juurde uusi puid terves
linnas. Pöörame suuremat tähelepanu linnapilti
riivavatele lagunenud hoonetele. Leiame vahendid
jätkamaks kõnniteede kordategemist.
Et nii väikestel kui ka suurtel linnakodanikel
oleks vabal ajal võimalik aega meeldivalt sisustada,
teeme korda klubihoone, mis on viimane allasutus
ilma põhjaliku remondita. Tagame traditsiooniliste
meelelahutus- ja kultuuriürituste jätkumise.
Jätkame mänguväljakute korrastamist ning uute loomist. Korrastame staadioni spordiväljakud ning toetame ja laiendame
sportimisvõimalusi. Teeme rulapargi korda.
Koostöös kohalike tööandjatega motiveerime noori pärast õpinguid linna tagasi tulema.
Tahame, et Kundas oleks kõigil hea elada. Parandame
erivajadustega inimestele ligipääsu avalikesse asutustesse.
Suurendame hooldekodu kohtade arvu.
Tõhustame töötute
ümberõpet koostöös töötukassaga. Korraldame narko- ja HIV
leviku ennetustööd. Tagame sotsiaalpinna abivajajatele. Tegeleme
tervise edendamise teavitustööga.
Koostöös teiste omavalitsuste ja bussifirmadega otsime
võimalusi Tallinna bussiliini taastamiseks. Loome uusi töökohti
linna korrashoiu tagamiseks.
Linnakodanik on alati linnaasutustes oodatud! Korraldame
elanike seas küsitlusi, anname nendest tagasisidet ja olulistest
otsuseprojektidest teavitame linnalehes. Laiendame linnakodanikele
mõeldud e-teenuseid ja IT arendusi.
Oma ideede elluviimiseks kasutame Euroopa Liidu vahendeid ja soodustame projektide kirjutamist. Hoolime oma kodulinnast
ning töötame selle nimel, et kõik ülaltoodu saaks reaalsuseks. Me armastame Kundat. ☺
Reformierakonna Kunda linna täielikku programmi näed www.reform.ee.

Rahulikku otsustamist ja tulge kindlasti valima!
Eesti Keskerakond Kundas

Kunda sotsiaaldemokraadid
LINNAVALITSUSE kaudne TÖÖANDJA
ON Kunda LINNAKODANIK.
# Muudame linnavalitsuse ja -volikogu tegevuse linnakodanikele arusaadavamaks!
# Lähtume linna arengukava koostamisel ainult linnaelanike huvidest!
# Parandame linnakodanike sotsiaalset olukorda!
# Toetame linna kultuuri- ja noorte huviringide tegevust!
Me ei pea õigeks lastesõbralikus linnas Aia tänava pikenduse/läbimurde väljaehitamist, mis koondaks linnaliikluse Ühisgümnaasiumi juurde – lahendus
on Koidu tänava pikenduse väljaehitamine Selja teeni.
Pargi põiktänavalt Selja teeni mineva tee korrastamine oleks käesoleval ajal
odavaim ja sobilikum variant.
Ujula ja saun peavad funktsioneerima laitmatult. Staadioni etapiviisiline korrastamine ja kasutuselevõtmine toob rohkem inimesi kehakultuuri juurde.
Parim stressi maandaja on liikumine!

HOIDKE END, VALIGE IRL!
Erakonna Isamaa ja Res Publika Liit valimisprogramm
Erakond Isamaa ja Res Publika Liit tuleb Kundas oma
nime all juba neljandatele valimistele.
IRL tugineb maailmavaateliselt kõigi inimeste vabaduse
ideele ja põlistele kodanlikele väärtustele: perekond, haridus,
aus töö, isamaa ja usk ning õiguste ja kohustuste tasakaal.
Lähtume oma tegevuses eesmärgist kujundada Kundas
keskkond, mis on:
* Perekeskne, laste- ja noortesõbralik
* Haridust väärtustav
* Vanemaid inimesi austav
* Nõrgemaid abistav
* Ettevõtlikkust soodustav
* Tervislikku eluhoiakut väärtustav
* Keskkonda säästev
Järgnevad neli aastat saavad majanduskriisi tõttu olema
iseäranis rasked, sest linna tulud vähenevad, samal ajal
kui kulude taset on raske alandada, kasvavad tööhõive- ja
sotsiaalprobleemid. IRL eesmärgid on:
* hoida linna tulud ja kulud tasakaalus;
* mitte suurendada linna laenukoormust, välja arvatud juhul,
kui see on hädavajalik täiendavate investeeringute toomiseks

ja/või kaasfinantseerimiseks;
* toetada väikeettevõtlust ja ettevõtlusega alustajaid;
* toetada tootmisega tegelevate ettevõtete rajamist Kundasse,
juhul kui need ei kujuta ohtu keskkonnale ega halvenda
linnaelanike elukvaliteeti;
* alustada linna teede ja tänavate plaanipärast korrastamist,
asfalteerida Kalmistu tee;
* seista gümnaasiumihariduse omandamise võimaluse säilimise
eest Kundas, leida lisaks kohustuslikule õppekavale ka korralik
erialane väljund gümnaasiumiastmes;
* jätkata Kunda ranna-ala korrastamist;
* otsida võimalusi Kunda unikaalse tööstuspärandi korrastamiseks,
konserveerimiseks
ja
turismiobjektina
eksponeerimiseks.
IRL-i valijamees toetab 2011. aasta presidendivalimistel
rahvuslik-konservatiivset presidendikandidaati.
Juhul, kui taastuvad läbirääkimised Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühinemiseks, toetab IRL ühinemist.
IRL on valmis tegema koostööd kõigi volikogusse pürgivate
jõududega, kui see on Kunda linnale kasulik ega lähe vastuollu
meie väärtuste ja südametunnistusega! (Vt edasi lk 7)
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Valimisliit Kunda

(Algus lk 6) Erakonna Isamaa ja Res Publika Liit valimisprogramm

Gümnaasiumiharidus peab jääma!
Kaido Veski
Usun, et meie linnas on tingimata tarvis elavdada noorte huviharidust. Kui kohapeal pole võimalik pakkuda meelepäraseid huviringe, peaks soodustama noorte osavõttu mõne teise omavalitsuse ringide tegevusest. On ju näiteks Viru-Nigula vallas tõsiselt populaarsust kasvatamas jalgpallitrenn, millest osavõtjaid
oleks kindlasti ka Kundas. Samas on Kundas olemas heal tasemel staadion. Sarnaseid näiteid on veel.
Kahtlemata tuleb elus hoida ka kohalikku taidlusliikumist. Meie linna väiksuse tõttu ei jõua siia eraettevõtete poolt organiseeritud meelelahutust, seega on oluline, et kodanikualgatusel põhinevat tegutsemist
ning üheshingamist peab saatma ka kohaliku omavalitsuse sõbralik huvi. Kõigil soovijatel peab olema
võimalus tegeleda meelepäraste hobidega.
Olen kindlalt seda meelt, et gümnaasium peab Kundasse püsima jääma. Toetan ideed leida taas lisaks
kohustuslikule õppekavale ka korralik erialane väljund. Oluline on taasalustada läbirääkimisi kohalike
ettevõtete ning kooli vahel, leidmaks sobiv koostöövorm.
Kvalifitseeritud personali leidmine on koolis olnud probleem juba aastaid. Seetõttu arvan, et sellega
ei peaks maadlema ainult kooli juhtkond. Kindlustamaks kvaliteetse hariduse jätkusuutlikkust, peab ka
omavalitsus selles protsessis tingimata abiks olema.
Usun, et Kunda ei peaks pelgalt olema tohutu tööstuspark, kus absoluutselt iga ettevõte oma toru taeva
või mere poole suunata võib. Ma pole olemasolevate tööstuste vastu, kuid tulevased otsustajad peaksid
rohkem arvesse võtma ka tervislikku elukeskkonda ning kohalikke miljööväärtuslikke piirkondi. Pigem
peaks suunama rohkem energiat, julgustamaks ettevõtlusega alustama kohalikke väiketootjaid. Koostöös
ümberkaudsete ettevõtjate ning külaseltsidega tuleb kaardistada võimalused ja vajadused. Seetõttu olen ka
Kunda ja Viru-Nigula liitumise poolt. Kunda oskused ettevõtlusvaldkonnas ja infrastruktuur ning ViruNigula inimeste töökus ning võimalused, tegelemaks põllumajanduse ning väiketootmisega, tuleb panna
üksteise heaks tööle.

Omavalitsuste valimine – presidendivalimiste avalöök
Uno Trumm
Eesti tavapraktika näitab, et Riigikogu ei tule talle usaldatud tööga – valida Eesti riigile president – tavaliselt toime ning valimised lähevad Valijameeste kogusse, kuhu lisaks riigikogulastele kutsutakse ka kohalike omavalitsuste esindajad. Arvatavalt juhtub nii ka 2011. aastal ning ka Kunda linna volikogu peab
saatma presidendivalimistele ühe oma volikoguliikme. Seetõttu tasub juba praegu sellelegi mõelda ning
valida volikoguliikmeteks selliseid inimesi, kes saadaksid presidendivalimistele Teile sobiva meelsusega
presidendi poolt hääletava inimese. IRL-i valijamees toetab rahvuslik-konservatiivset presidendikandidaati.
150 Uno Trumm
44aastane, vabaabielus,
2 poega, kõrgharidus,
Rakvere Ametikooli
ajalooõpetaja, Kunda
ÜG, Haljala ja Rakvere
Vene
gümnaasiumi
kunstiloo õpetaja, SA
Virumaa Muuseumid
kaastööline, IRLi liige,
Kunda Huvi-teatri näitleja, mälumänguklubi liige.
Kunda linnavolikogu liige 1993-1996, 2002-2009,
linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik 1999-2000
ning volikogu hariduskomisjoni liige 1999-2002,
volikogu kultuurikomisjoni esimees 2002-2005,
kultuurikomisjoni liige 2005-2009, Kunda klubi
nõukogu liige, Sõbralaada korraldustoimkonna
liige 2004 ja 2008, Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühiskomisjoni liige.

152 Jaak Jalakas
55-aastane,
abielus,
kõrgharidus, Kunda
Ühisgümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja, alates 2008.aastast
õpetaja-metoodik.
Ametiühingu usaldusisik koolis, viimased
10
aastat
LääneVirumaa Haridustöötajate Liidu juhatuses ja
alates käesolevast aastast Eesti Haridustöötajate
Liidu juhatuses. Hobitegevuseks väikeste ja suurte
korvpallurite juhendamine, “jõuluvanandus”.
1996-2009 Kunda linnavolikogu liige, 1999-2002
volikogu esimees, tegutsenud volikogu haridus- ja
kultuurikomisjonis.

151 Meelis Suban
50-aastane,
abielus,
poeg ja tütar, Kunda
Muusikakooli
õpetaja, kitarri eriala
“maaletooja”
ja
arendaja, IRL-i liige,
korteriühistu juhatuse
liige.

153 Kaido Veski
28aastane,
abielus,
poeg ja tütar, keskharidus,
Rakvere
Lihakombinaadi ITkonsultant, IRL-i liige, Kunda Huviteatri
näitleja,
segarahvatantsurühma Laanetagused tantsija, MTÜ

Kunda linnavolikogu liige 2004-2009, volikogu
kultuurikomisjoni liige. “Kunda turvaliseks,
meeldivaks ja elanikest hoolivaks, tänavad ja rand
korda!”

Kunda Kultuuriselts juhatuse liige, mälumänguklubi liige. “Tänu sellele, et olen töötanud Kunda
Linna Klubis noorsootöö metoodikuna ning Kunda
Ühisgümnaasiumis huvijuhi, infojuhi ning õpetajana, pean kohalikku kultuuri ja hariduselu ka enda
südameasjaks.”

154 Lembit
Semsugov
55-aastane, abielus,
judo- ja sumotreener
ning kohtunik, Kunda
Ühisgümnaasiumi
judoringi juhendaja,
IRL-i liige.

Erakonna Isamaa ja Res
Publika Liit valimisnimekiri:
150 UNO TRUMM
151 MEELIS SUBAN
152 JAAK JALAKAS
153 KAIDO VESKI
154 LEMBIT SEMSUGOV
155 EDUARD STERN
156 ANU HANSAAR
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155 Eduard Stern
5 5 - a a s t a n e ,
vabaabielus, 2 poega,
Kunda Spordikeskuse
basseini tehnik.
“Toetan IRL-i, sest
tema
seisukohad
sobivad mulle.”

156 Anu Hansaar
51-aastane,
abielus,
2
tütart,
alustav
ettevõtja,
Kunda
Huviteatri näitleja.
Kunda linnavolikogu
eelarvekomisjoni liige
2005-2009.

Valimisliidu Kunda nimekirjas kandideerivad
inimesed, kes oma töö ja ühiskondliku tegevusega
aitavad kaasa linna igapäevasele arengule ja
elutingimuste parandamisele.
Oleme teinud aktiivselt tööd Kunda linnavolikogu
ja linnavalitsuse praeguses koosseisus ning volikogu
komisjonides, osaleme linnaasutuste nõukogudes.
Toetame linna tasakaalustatud jätkusuutlikku arengut.
Seetõttu põhineb meie programm eelmistel valimistel
alustatule ja on selle loogiliseks jätkuks.
Meie eesmärgid ja lubadused tuginevad põhjalikul
analüüsil – milline on Kunda täna, millised on meie
vajadused ja võimalused ning mida me suudame
ära teha homme. Suuri loosungeid me ei püstita ja
katteta lubadusi püüame vältida. Lähtume reaalsetest
võimalustest ja Kunda linna elanike soovidest ning
ettepanekutest.
Väga tähtis on, et Kunda elanikud ise märkaksid
linnas toimuvaid muutusi ja seda, mis muutmist
vajaks, aidates sellega aktiivselt linna arengule kaasa.
Meie valimisprogrammi peamisteks suundadeks
on järgnevad põhimõtted:
Eelolevatel aastatel on linna eelarve väiksem
kui varasematel. Seda arvestades on meie
eesmärk kirjutada võimalikult palju projekte,
et saada investeeringuteks ja arendustegevusteks
täiendavaid rahalisi vahendeid nii Euroopa Liidu
struktuurifondidest, kui ka teistest programmidest.
Ühtlasi tagame nõutud omaosaluse linnaeelarvest.
Objekte, mis vajaksid rahastamist ja millele linna
eelarvest kindlasti väheks jääb, on Kundas piisavalt:
klubi, staadion, linna keskus, teed ja tänavad, esimese
tehase paearhitektuur, turismiobjektid ja palju muud.
Jätkame praegu kehtivate sotsiaaltoetuste
süsteemi toimimist ja arendamist. Suuname enam
tähelepanu abivajajatele, laiendades ja parendades
sotsiaalteenuste toimimist. Rasketel aegadel kasvab
ka abivajajate hulk, seetõttu tuleb toetuste valikut ja
kättesaadavust kindlasti suurendada.
Jätkame linna maine parandamist ning
väärtustame tehtud tööd ja inimesi, kes on linna
arengusse panustanud. Linnale annavad näo nii
tema heakord, infrastruktuur ja hoonete ning rajatiste
olukord, kui ka inimesed, kes seal linnas elavad.
Linna heakorra osas on toimunud suured nihked
paremuse poole ja selle tööga tuleb jätkata. Linna
sõidu- ja kõnniteede olukorra parandamiseks tuleb
leida rohkem vahendeid. Vajalik on jätkata ühistute
ja majaomanike toetamist. Klubi pargi ja jõeoru
arendamine ning pankranniku parem eksponeerimine

aitavad kindlasti kaasa Kunda maine parandamisele.
Kalmistu ja sellega seonduva areng vajab lähiaastatel
suuremat tähelepanu.
Samas on teha veel suur töö, et kõik ilus ja kaunis
ka püsima jääks ning kõik seda heaperemehelikult
hoiaksid – turvalisus ja järelvalve on valdkonnad, mis
vajavad arendamist.
Inimesi, kes panustavad linna arengusse ja maine
tõstmisesse, tuleb kindlasti tunnustada ja toetada.
Me püüdleme sinnapoole, et Kunda linnas
oleks ühtne sportimise ja vaba aja veetmise
keskus spordisaalide ja -väljakutega ning toimiva
korras staadioniga. Jätkame tervise- ja suusaradade,
spordiplatside, mänguväljakute rajamist ja nende
hooldamist ning Kunda ranna heakorrastamist,
atraktiivsemaks muutmist. Toetame aktiivse puhkuse
veetmiseks ja füüsiliste võimete arendamiseks
seiklusraja loomist Kundasse.
Toetame noorte arengut ja nende initsiatiivi.
Jätkame kohaliku kultuuri ja spordi propageerimist
ja rahastamist. Anname oma panuse, et siinsetel
noortel oleksid parimad õppimistingimused ning
mitmekesisemad vaba aja veetmise võimalused.
Oluline on gümnaasiumi jätkumine ja selle saavutatud
hea maine hoidmine. Tunnustame ja motiveerime head
tööd tegevaid pedagooge ning tublisid õpilasi. Jätkame
lasteaia, muusikakooli, raamatukogu, hooldekodu
ja klubi arendamist. Pooldame jätkuvat toetuste ja
stipendiumide maksmist ning toetame huviringide,
klubide ja seltside tegevust - kodanikualgatust ning
loomeinimesi.
Ettevõtlus on ka edaspidi prioriteetne
valdkond. Jätkame alustavate ettevõtete toetamist ja
konstruktiivset koostööd kohalike firmadega. Linn,
kuhu ettevõtted tahavad tulla, on jätkusuutlik ja
arenev. Läbi ettevõtluse garanteerime inimestele uute
töökohtade loomise ja olemasolevate säilimise.
Oleme avatud ja teeme koostööd teiste
valimisnimekirjadega.
Tunnustame
kõikide
volikogusse kandideerijate häid ettepanekuid ja
seatud sihte, sest meil kõigil on ühine eesmärk turvaline, puhas ja ilus linn oma eluga rahul olevate
ja toimetulevate elanikega. Et siia tuleksid tagasi
ka noored pärast õpinguid. Linn, kus austatakse
traditsioone ja viiakse ellu uusi huvitavaid ideid! Meie
tegutseme just selle nimel!
Hea kundalane, tule kindlasti 18. oktoobril valima,
sest Sinu hääl on oluline!
Meiega koos valid Sa Kundale kindla arengu!

157 Allan Karu

158 Ando Källo

159 Andrus Arro

160 Angelika Aadli

161 Arvi Pobbul

162 Arvo Vainlo

163 Kalev Sädeme

164 Maiu Küngas

165 Peeter Toom

166 Priidu Vilmer

167 Rasmus Raam

168 Rein Uukareda

169 Revo Koha

170 Urmas Kukk

171 Urve Hang

172 Villu Naaber

173Väino Korjuhin

174 Ülle Kukk

september 2009

8

MEIE KODU

Sügis kõnnib Kundas

Foto autor Lea Metsis

(algus lk 1) Valimiste eel – Anne Tasujaga poliitikast ja muust
ka Viru-Nigulaga liituda, et omavalitsuse võimekust suurendada. Aga
igav ei hakka selles töös kunagi,
olgu omavalitsus väike või suur.
Kõik on pidevas muutumises.
MK: Kas sul nn suurde poliitikasse ei tulnud tahtmist minna?
AT: Mitte hetkekski. Sinna
suurde poliitikasse lähevad ikka
minust palju kõvemad naised, kui
mina olen. Kui umbes kümme aastat
tagasi oleks meie poliitiline kultuur
jõudnud täiesti uuele tasemel, nii
et asju oleks aetud solvangute ja
laimuta, siis ma võib-olla oleksin
isegi mõelnud. Ärapanemisse ja
kappidest luukerede otsimisse ma
sekkuda aga ei tahtnud. Keegi meist
pole ingel, oleme kõik ju ainult
inimesed. Lisaks olen alati kuskilt
reisilt või sõidult tagasi tulles ja
Virumaa piirile lähenedes tundnud,
et jõuan koju. Juured on ikka nii
tugevad. Suure linna inimene ma
kindlasti pole. Väike koht meeldib
mulle väga. Miinuseid on siin
muidugi ka, aga plusse on kindlasti rohkem. Turvalisus ja kodusus
kõigepealt.
Väikeses linnas on elu peo peal.
Väikese linna juht teab tegelikku
olukorda ja väga raske on end sellest eemaldada. Suurlinnas on see
ilmselt lihtsam, inimeste reaalsest
olukorrast ei pruugi linnapea üldse
midagi teada, sest ta lihtsalt ei näe
seda, see jääb tema silme alt välja.
Väikelinn on ses mõttes väljakutse,
inimeste elud on kui suurendusklaasi all, midagi ei saa ignoreerida,
miski ei saa jääda märkamata.
MK: Millal sa oma poliitilised
vaated defineerisid ehk kuidas
Sinust keskerakondlane sai?
AT: Poliitiliste vaadetega on Eestis siiani üsna kehvasti, sest oleme
ikka alles nii väikese poliitilise
kogemusega. Arenenud riikides
on need vaated pika ajalooga ja
traditsioonilised, tihti perekondlikud. Enesemääratlus on toimunud
üsna ammu aega tagasi. Meil on
olemasolevate erakondade vaated
väikeste nüanssidega ikka üsna sarnased. Esialgu arvasin, et linnapea
ei peagi kuhugi erakonda kuuluma.
Mingi hetk aga läks see nn värbamissurve erinevate erakondade
poolt nii tugevaks, et juba sellest
pääsemiseks oli valik vaja ära teha.
Ühe hea kolleegi-vallavanemaga
koos siis otsustasime, et kaua nad

käivad meid ära rääkimas ja astusime Keskerakonda. Nende puhul
meeldis meile astmelise tulumaksu
idee ja asi oligi otsustatud. Eriti aktiivset erakonnaliiget minust siiski
ei saanud, kuigi oma liikmemaksu
olen ikka alati ära maksnud.
Erakondlik kuuluvus mängib
väikeses kohas õige tillukest või
marginaalset rolli. Praktiline elu
tõrjub selle enese taha. Oluline
on konkreetne inimene, kes oma
võimete piires suudab ära teha,
mida on vaja ära teha. Kui sellega
kaasneb ka erakonna toetus linna
arengusse erinevate vahendite näol,
siis on muidugi väga hästi. Näiteks
lubati ujula valmimist toetada ja
praktiliselt toetatigi. See on muidugi erakondliku kuuluvuse puhul
oluline, kui see linna arengusse ressursse juurde toob.
Erakondadest räägitakse peamiselt valimiste eel ja natukene aega
pärast seda. Lõpuks on aga volikogus Kunda linna kodanikud, kes tahavad, et nende linnal hästi läheks.
Valitakse ikka inimeste järgi.
Valimisvõitlused on seetõttu hästi
rahulikud. Valimiste aeg elatakse
üle ja elu läheb edasi.
MK: Miks sa sel sügisel Keskerakonnast välja astusid?
AT: Esimest korda tundsin tõrget oma erakondliku kuulumise
pärast pronksiöö sündmusi jälgides,
tundsin siis suurt piinlikkust Edgar
Savisaare kui Tallinna linnapea
pärast. Ta oleks pidanud oma linna
eest seisma. Kujutasin elavalt ette,
mida oleks taoline asi Kundas
tähendanud ja kuidas see oleks meid
oma linna eest võitlema pannud.
Saatsime tol korral ühe erakonnakaaslasega Savisaarele pika e-kirja.
Vastust me küll ei saanud, kuid
oma seisukohta olime vähemalt
väljendanud. Tol korral ma veel
erakonnast välja astuma ei hakanud.
Selleks andis tõuke nüüdsete valimiste eel ilmunud Keskerakonna
ajaleht. Selles ilmunud valed ning
pori loopimised tegid mu hinge
väga haigeks. Siis oli selge, et selles
seltskonnas on rohkem kui üks inimene, kellega ma ühes erakonnas
olla ei taha.
MK: Milline on kõige halvem
otsus, mida oled pidanud tegema?
AT: (Mõtlikult) … Halvad või
kõige raskemad otsused on kõik

inimestega seotud, näiteks, kui olen
pidanud mõne alluva ametist lahti
laskma. Paar korda olen pidanud
seda tegema ning siis olen end küll
kehvasti tundnud. Iga eitav otsus on
mõnes mõttes raske otsus. Halbu
otsuseid tuli rohkem langetada,
kui linnavalitsuses olin, volikogu
tegeleb pigem alusdokumentidega,
seal on neid tõeliselt raskeid ja otseselt isikuid puudutavaid otsuseid
vähem.
Linnapeana pidin käima ka kohtus, kui oli vanemlikke õigusi vaja
ära võtta. Need olid rasked, kuid
väga õiged otsused. Lõpuks tundsin
end hästi, kuigi iga selline situatsioon on väga keeruline. Üks ema
tuli kunagi hiljem, kui kaine ja heas
tujus oli, tänama, öeldes, et me tegime ikka õigesti, sest ta lapsed said
tänu meie sekkumisele hariduse.
Vahel on aga jõuetuse tunne, kas
või nende toimetulekutoetustega.
Piirid on seadusega nii määratud,
et tööle minekut need ei motiveeri.
Omal ajal lõime töötutele töökohti. Sellest on palju aastaid möödas,
nüüd võib juba rääkida. (Naerab
lõbusasti) … Valvasime ise, et nad
ikka ilusti tööajal tööd teeksid, aga
siis tuli jälle välja, et olime seadust
rikkunud. Panime inimesed tööle,
aga tegelikult poleks tohtinud. Süsteem peaks töötegemist toetama, et
hiljem ei tuleks töölkäimisoskuse
kaotanud isikuid tööle ennistada
või õpetada. See on lõpuks paljupalju kallim. Vahel võib väikese
raha eest hoopis parema tulemuse
saada. Väike palk ja toimetulekutoetus võiksid paralleelselt võimalikud olla, et inimest motiveerida,
teda tegevuses ja aktiivsena hoida.
Kundas on hetkel umbes 50 inimest,
kes ilmselt sellest nõiaringist enam
välja ei tule. See teeb kurvaks. Kui
me neist kümmegi oleks suutnud
kroonilisest töötusest päästa, oleks
juba väga hästi olnud.
MK: Mida pead oma kõige
suuremaks saavutuseks kohaliku
poliitikuna, millele on hea tagasi
mõelda?
AT: Mäletan, et samal ajal kui
1994. aastal sadam taasavati, siis
piketeeriti, et tehas kinni pandaks.
Avaldati meelt, mõtlemata, kust siis
tööd ja leiba saadakse. Oluline on,
et tehas jäi alles ning on nii palju
muutunud, et linn on saanud tolmust
peaaegu vabaks. Selle kõige eest tuli

võidelda. Linn on nüüd palju-palju
ilusam ja tugevam – see ongi suursaavutus. Palju aega ning jõudu on
võtnud muidugi ka ujula valmimine.
Ammune unistus on aga see, et kunagi ka Kunda kortermajad saaksid
ilusasti korda, aga eks kõik võtab
aega ja raha.
MK: Mida teeksid teisiti?
AT: Praeguse kogemusega jätaksin heakorra linna alluvusse, et talvelgi oleksid kõnniteed ja tänavad
korras. Ühistud ja eramajad on ju ka
hädas. Tulevikus ehk hakkabki majanduskeskus sellega tegelema, aga
masinaparki ja muidugi ka tööjõud
on selleks juurde vaja. Aga selle
poole püüelda tuleks, sest linnapilt
oleks kindlasti parem.
MK: Mis Sulle närvidele käib?
AT: Väga tõsiselt on mulle alati
närvidele käinud see, kui linnas ilust
ei hoolita, kui lõhutakse ja lammutatakse. Ükskõikseks ei tohiks jääda
keegi, kes taolist asja pealt näeb.
Tuleks sekkuda ja abi otsida.
MK: Naine ja poliitika? Kas
oled tundnud, et mõni asi on
tulnud töös raskemini või vastupidi lihtsamalt just selletõttu, et sa
oled naine?
AT: Arvan, et hinnaalandust
naistele ei tehta. Iseenda kohta ma
eriti muud ei oskagi öelda, kuid
ametnike puhul tunnetan, et naised
peavad end rohkem tõestama. Teine
asi on see, et valimiste puhul puudub
just naisvalijatel usaldus naiskandidaatide vastu. See on kummaline,
aga mulle tundub, et just naised ei
usalda naisi. Üldistusi muidugi ei
tohi teha, aga selline mulje on. Kundas on naiste esindatus volikogus
olnud üsna hea. Viimati valiti 15-le
kohale 6 naist. See on päris hästi.
Mõnes mõttes on see suhtumine ka
keeleliselt määratud, sest näiteks
volikogu esinaist ametikohana ei ole
üldse olemas, on ainult esimees.
MK: Kuidas sa puhkad?
AT: Puhkan tütre ja tema laste
ning lastelaste juures. Kodus armastan koristada ja hästi süüa teha, kui
ainult rahulikult aega on, mitte rutuga. Koristamine aitab hästi pingeid
välja elada. Mulle meeldib hea
seltskond. Aga laste juures käimine
maandab ikka kõige paremini. Koju
tagasi on siis ka alati hea tulla. Lisaks armastan ma reisida. Olen üsna
palju reisinud, erinevatel koolitustel-konverentsidel käinud – Hol-

landis, Saksamaal, Brasiilias jm-l.
Käinud olen, aga näinud üsna vähe,
sest istusime peamiselt erinevatel
seminaridel või muudel tööalastel
koosolemistel. Nüüd tahaks näha
ka.
MK: Kuidas sulle 2009. aasta
valimised paistavad?
AT: Väga huvitav on. Nii palju
uut ja põnevat on ees ootamas.
Loodan väga, et valitakse häid
tegijaid, et uued liikmed, kes volikogusse tulevad, oskaksid valikuid
teha, oleksid töökad ja õpihimulised,
arenemisvõimelised, täpsed ja korrektsed.
MK: Mida soovitaksid uuele
volikogule?
AT: Oluline on, et volikoguliikmed suhtuksid oma töösse täie tõsidusega. Tähtis on, et istungilt jõuaks
välja korrektne ja täpne – õige info.
Volikoguliikmed peaksid olema
julged küsijad ning otsustajad. Eriti
rumal lugu on see, kui volikoguliige
istub istungil, ei saa asjast aru ning
ei küsi ka, hääletab ja läheb ära. See
on vastutustundetu. Uus volikogu
võiks oma tegevuse aluseks võtta
ametniku eetikakoodeksi. See on
hästi tehtud ja aitab õigesti käituda.
Inetu on see, kui tullakse lihtsalt
peale hüppama, et siit või sealt on
midagi tegemata. See tekitab ainult
kaost. Võiks kehtida kindel reegel,
et küsimused esitatakse kirjalikult
ning antakse inimestele vastamiseks
ettevalmistusaega. See oleks viisakas ja rahulikum ning sisukam (seda
nii volikogus kui ka komisjonides).
Eriti oluline on iseseisev analüüsija vastutusvõime, et sünniksid head
ja targad otsused. Kõige olulisem
on, et volikoguliikmed ütleksid sõna
sekka tulevikunägemuste loomises
– arengukavades ja muudes taolistes
dokumentides. Igapäevatööga tegeleb linnavalitsus ja annab ses osas
aru, kuid volikogu peaks nägema
tulevikku. Ees on ju ootamas uued
ajad. Masu saab mingi hetk läbi,
linn areneb edasi.
MK: 20 aastat poliitikas – kas
see on lühike või pikk aeg?
AT: See on just paras aeg. Jõuab
õppida ja üsna palju ära teha. (Naerdes) … Ainult viimane kuu on liiga
pikk.
Mõtted pani kirja
MK toimetaja Ebe Pilt
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Lugeda on mõnus
Kunda lahtised meistrivõistlused Lihtne grilliretsept
Rakvere jogurtimarinaadis karbon- Uued raamatud raamatukogus (vt ka lk 5)
kergejõustikus 2009
aad maitsevõiga

Kunda lahtised meistrivõistlused kergejõustikus 2009
toimusid linnastaadionil 12 septembril 2009. Kokku oli 17
osalejad - 13 meest ja 4 naist.

Esikolmikud alade kaupa
1500 m (mehed)
I koht – Ainar Sepnik (5,09,82)
II koht – Kevin Täpp (5,10,31)
III koht – Vladimir Ait (5,45,73)

Kuulitõuge (mehed)
I koht - Gennadi Zadonski (11,17 m)
II koht - Sander Zadonski (10,50 m)
III koht - Aivo Mirka (10,28 m)

1500 m (naised)
I koht – Kairi Press (7,49,36)
II koht – Evely Press (9,07,96)

Kuulitõuge (naised)
I koht – Mariin Mirka (7,86 m)
II koht – Kairi Press (7,59 m)
III koht – Evely Press (7,20 m)

Kaugushüpe (mehed)
I koht – Tanel Kukor (5,07 m)
II koht – Viljar Larin (4,96 m)
III koht – Kevin Täpp (4,48 m)
Kaugushüpe (naised)
I koht – Evely Press (3,92 m)
II koht – Kairi Press (3,76 m)
III koht – Silvia Süda (3,45 m)

Kettaheide (mehed)
I koht – Heldur Lahne (35,25 m)
II koht – Eiki Orgmets (32,56 m)
III koht – Aivo Mirka (31,67 m)
Odavise (mehed)
I koht – Gennadi Zadonski (50,60 m)
II koht – Mehis Täpp (44,00 m)
III koht – Ainar Sepnik (41,97 m)

(Rakvere
grillmeistrite
töötatud retsept)

välja

4 lõiku Rakvere seakaelakarbonaadi, 150 g maitsestamata jogurtit,
1 sibul, 1 sl sinepit
1 tl pruuni suhkrut, soola, sidrunipipart, 100 g võid, ½ pakki Santa
Maria ürtidega dipikastmepulbrit.
Haki sibul ja sega kokku ülejäänud
marinaadi komponentidega. Kalla
marinaad lihalõikudele ja lase seista
vähemalt 3 tundi või üleöö. Maitsevõi jaoks sega või dipikastmepulbriga. Pane fooliumi peale, keera
rulli ja aseta külmkappi. Grilli liha
mõlemalt poolt vähemalt 5 minutit.
Serveeri maitsevõi ja grillitud kartulitega, mida on eelnevalt 5 minutit
soolvees keedetud.
Lisa alljärgneva teksti juurde

ÄRGE LASKE END SÜGISEST SEGADA!
Grillihooaeg kestab täie hooga

Rakvere lihakombinaadi foto
Legend räägib, et grillimine sai
alguse ühe eduka jahimehe õnnetult
tulle kukkunud jahisaagist, mis lõkke
kustudes olevat maitsnud imehästi.
Samalaadsete tragikoomiliste juurtega
on ka barbeque. Kokk Georgio Felipe
Barbe püüdis lõkkesse sattunud liha
paaniliselt kastmisega päästa. Kuna ta
kasutas salatikastmeks mõeldud vedelikku, viinud maitsev tulem kõigil keele
alla ja tekkinud lausa järjekord (inglise
keeles queue).
Grillimine aga on eestlastele omane
tegevus, millel on märke nii moorimisest, vokkimisest kui ka barbeque’ist. See
pole pelgalt liha küpsetamine, pigem
sotsiaalne tegevus ja suvine elustiil.
Tuntuim grillitud toit on šašlõkk,
mis on Idamaadest ja Kesk-Aasiast levinud üle maailma. Esialgselt valmistati
šašlõkki ainult lambalihast, nüüd on
selleks enimlevinud sealiha. Sealiha on
kõige enam eelistatud liha eestlaste seas,
seda nii suvel grillides kui ka ülejäänud
aasta jooksul. Sealiha plussiks on suurem rasvasisaldus, mistõttu ei ole probleemiks liha liigne kuivus. Marinaadide
osas on sealiha samuti leplik ning sobib
praktiliselt kõigega. Jälgida tasub siiski,
et marinaad liha pehmendaks.
Kõige olulisemaks eelduseks liha
valikul on liha kodumaisus, sest see
tagab toote kvaliteedi ja värskuse. Kodumaised tooted on pakenditel eraldi
märgistatud – “Eesti siga” ja “Eesti
lihaveis” kvaliteedimärkidega.
Grill-lihade maitsetrendid. Erine-

vad grill-lihale sobilikud marinaadid
on väga hea moodus, kuidas erinevaid
maitsenüansse ühendada ning läbi
selle luua täiesti uusi maitseelamusi.
Lihagrillijate lemmikmaitse on aastaid
olnud traditsiooniline äädikamarinaad,
aga viimaste aastate maitsetrend näitab,
et üha enam eelistatakse ehtsa ameerikaliku
maitsestusega
grill-lihasid,
mis on suitsuhõngulised ja kergelt
vürtsikasmagusad (nagu näiteks BBQ
või American marinaadid). Tuhandete
grillisõprade südamed on võitnud ka
keefirimarinaadis maitsestunud sealiha, sest tulemus on pehme ja hõrk.
Viimastel aastatel on tõelisteks hittideks
kujunenud ka marjapüreemarinaadides
(näiteks mustika- ja kirsimarinaadis)
maitsestunud liha.
Lihtsaid näpunäiteid küpsetamiseks. Enne grillimist pühi liha liigsest
marinaadist kuivaks ning pritsi kergelt
õliga, et vältida liha resti külge kinni
jäämist. Ära kasuta külmpressi oliivõli,
kuna selles tekivad kuumuse mõjul
kahjulikud ühendid.
Liha peab jääma mahlane, mistõttu
on tark liha (eriti veiseliha) enne pikemat küpsetamist “ehmatada”. Selleks
pane liha lühikeseks ajaks kõrgemasse
kuumusse, ja küpseta kergelt mõlemalt
poolt. Liha ei tasu liigselt keerata,
kuna see võib liha liialt kuivatada ning
esteetilisest seisukohast on tore näha
lihal restijälge. Ära kasuta keeramisel
kahvlit ega torgi liha, sest lihamahl võib
kaduma minna.

Kuidas grillida, et saavutada
parim maitseelamus? Lase lihal enne
grillimist umbes tund aega toasoojas
seista – nii ei toimu järsku temperatuuri
muutust (pruunistus toimub kiireminit)
ja tulemus on maitsvam kui otse külmkapist võetuna.
Tavaliselt kulub 20 min süütamisest,
et söed hakkaksid ühtlaselt hõõguma ja
leeki enam ei oleks. Kui süte pealispinnale tekib õrn valge tuhakiht, on söed
valmis. Aseta liha grillile alles siis, kui
grillrest on kuum ja toiduõliga kokku
määritud. Pruunista liha alguses kõrgemal kuumusel ühelt küljelt ja siis teiselt
küljelt. Niimoodi saavutad isuäratava
triibulise välimuse. Lisaks muudab
liigne keeramine liha kuivaks, seega
piirdu vaid ühekordse keeramisega.
Grill-liha küpsust saab kontrollida,
hinnates liha pinna pruunistuseastet.
Kui lihalõigu pealispinnale tekivad
niiskusepiisad, on liha alumine külg
pruunistunud ja pööramiseks valmis.
Kui mõlemalt poolt on pruunisus paras,
tõsta liha grilli vähem kuumale alale
järelküpsema. Võib isegi laduda mitu
lihalõiku üksteise peale, et vältida liha
liigset kuivamist!
Teisi vahvaid grilliretsepte vt http:
//www.rlk.ee
Julget pealehakkamist ja parimaid
grillielamusi igaks päevaks!
Liina Jaanson
Turundusdirektor

etappidel nagu rasedus, edasi sünnitus ja imikuiga. Lugeja leiab raamatust keha, hinge
ja vaimu toetavaid mõtteid, nõuanded lõdvestumiseks ja õigeks hingamiseks ning palju
joogaharjutusi, mis aitavad lapseootuse ajal, toetavad sünnitusel ja ka pärast seda. Lisaks
jagavad oma kogemusi ka paljud Eesti pered.
Ira Lember “Ööviiulid” (3. Osa, 174 lk, Canopus 2008). Ehkki romaan kuulub
kolmanda raamatuna triloogiasse, mille lisaks sellele moodustavad romaanid “Kummuli
kuu” ja “Must ratsanik”, võib seda lugeda ka iseseisva raamatuna. Irmel on abiellunud
oma ülemuse Gerriga ja elab koos pojaga mehe kaunis, mereäärses majas. Uus kodu,
uus elu, uued probleemid – need võtavad ta küll oma haardesse, jättes vähem aega
möödanikule mõtlemiseks. Kuigi päriselt pole Irmel oma hommikumaa minevikust
ikkagi lahti saanud. Ja siis tuleb äkitselt sõita Prantsusmaa Vahemere rannikule, kus
Irmeli hing kogeb ootamatult midagi suurt, salapärast ja müstilist, mis näitab elu hoopis
teises valguses...
Martti Tiidelepp ja Armen Tõugu “Eluülesanded” (183 lk, Väike Vanker 2008). Kui
minu elu on vastus, siis mis on küsimus? Mis rolli mängib mu elus saatus ja kas ma saan
oma eluplaani ise luua? Kas mul on elus ülesanded? Vabadus teha valikuid ja seeläbi oma
elu kujundada on inimeseks olemise põhisisu ja -ülesanne. Samas on võimalus astuda
ise oma elu peategelaseks mitte ainult ahvatlev, vaid paljudele inimestele ka hirmutav.
Raamat aitab mõista inimese arengu laiemaid seaduspärasusi, mis kujundavad meist
igaühe elu täna ja homme. Praktilises osas kirjeldavad autorid mina-dialoogide meetodit,
tuginedes seitsmeaastasele nõustamiskogemusele.
Donald Sassoon “Euroopa kultuuri ajalugu. Aastast 1800 kuni tänapäevani”
(inglise keelest tõlkinud Tõnis Värnik, 1296 lk, Varrak 2008). Selles mahukas
raamatus tehakse juttu eurooplaste käsutuses viimase kahesaja aasta jooksul olnud
kultuurisaaduste – romaanid, dokumentaalkirjandus, õpikud, eneseabi raamatud,
ajalehed ja ajakirjad, kontsertmuusika, muusikainstrumendid ja noodid – loomisest,
levitamisest ja tarbimisest. Räägitakse ka lauljatest, heliloojatest ja muusikavirtuoosidest;
mitmesugustest teatrižanridest, kaasa arvatud ooper; filmikunsti sünnist ja kasvust
läbi kogu 20. sajandi; ringhäälingu tekkimisest ja arengust; eri muusikavormide,
sealhulgas levimuusika, ülemaailmsest levikust; mõningate jutustavate žanrite, näiteks
järjejutuna ilmuvate romaanide ja koomiksite kokkupuutekohtadest; ajakirjanduse
levikust; ja illustratsioonide osatähtsusest raamatutes ning perioodilistes väljaannetes.
Lõpuks heidetakse pilk ka vanemate kultuuritarbimise vormide (näiteks muuseumide)
uuenemisele ja interneti arengule.
Priit Aimla “Igal linnul oma laul” (304 lk, Tammerraamat 2009). Valitud palad
kirjutas Priit Aimla aastail 1972-2006. “Minu elamused, arvamused ja maailmanägemine
on kokku saanud žanris, mille õiglane nimetus võiks olla vemmalvärss. Kuhjugu siin
pealegi nii satiiri- ja kriitikarohket lausestust kui muid viisiveeretuslikke veidrusi,” leiab
Priit Aimla.
Michael J. Losier “Külgetõmbeseadus” (144 lk, inglise keelest tõlkinud Kerstin
Linnart, Ersen 2009). Külgetõmbeseadus juba toimib teie elus, pange see toimima enda
heaks! Te ei pruugi sellest teadlik olla, kuid teie elu suunab üks väga tugev jõud. Seda
jõudu kutsutakse külgetõmbeseaduseks ning just praegu tõmbab see teie poole inimesi,
situatsioone, töökohti ja suhteid – ja mitte ainult häid! Kui teie elu veereb allamäge ning
hakkab sarnanema halva seebiooperiga, on aeg heita pilk sellesse raamatusse. Võite
kasutada külgetõmbeseadust mõne üksiku muutuse esile kutsumiseks või võite teha oma
elule ka täieliku kapitaalremondi.
“100 nõuannet, kuidas elada üle majanduskriis” (119 lk, koostanud Sulev Oll
ja Agu Veetamm, Kadmirell 2008). Nõu annavad majandusanalüütik, suhtekorraldaja,
võlanõustaja, psühholoog, arst, tööturuspetsialist, sõiduõpetaja, kulinaar, tarbijakaitse
töötaja ja nutikas pensionär. Hirm ja paanika ei ole kriisiolukorras kõige paremad
nõuandjad, nii nagu ei ole rahamurede puhul kõige kindlam Türisalu pank. Mida teha
aga siis, kui ühel päeval saate koondamisteate, kui avastate, et laenu tagasimakse intress
on taas kasvanud ja pere eelarve on lootusetult kreenis? Raamatus toodud soovitused on
sedavõrd elulised, et neid tasub arvestada ka siis, kui kriis teie koduuksele ei koputa. Oma
finantsolukorra hindamine, kulude planeerimine ja tark tarbimine on tähtsad igal ajal.
“100 parimat immuunsüsteemi ergutit” (Kirjastus Sinisukk 2006). 100 retsepti
oma immuunsussüsteemi korrashoidmiseks.
Andreas Vilcinskas “1000 kala” (tõlkinud Kersti Kittus, 384 lk, Sinisukk 2006).
Raamat aitab avastada värvikirevat veealust maailma. Suurepärased värvifotod
tutvustavad maailma kaunimaid mere- ja mageveekalu. Iga kala kohta on ülevaatlik teave
tema elutsemispiirkonna, levila, sugulaste ja suuruse kohta. Populaarteaduslik tutvustus
hõlmab kalaliigi tähtsamaid tunnuseid, eluviisi, toitumisharjumusi, käitumist sigimise
ajal ja näpunäiteid akvaariumis kasvatamiseks ning annab kalade salapärasest maailmast
põhjaliku ja rikkalikult illustreeritud ülevaate.
“1000 taime” (Sinisukk 2007). Taimede raviomadused on paelunud inimesi ammusest
ajast ning taimedes leiduvad mõjuained on tänapäevalgi oluliseks koostisosaks paljudes
ravimites ning kosmeetikatoodetes. Aina rohkem inimesi usaldab looduse ravijõudu ning
tahab selle kohta rohkem teada. Käesolev taimemääraja annab põhjaliku ülevaate eelkõige
Euroopas, aga ka terves maailmas kasutatavatest ravimtaimedest. Raamatus esitletakse
kõiki olulisi ning osalt ka juba unustusse vajunud liike ning nende kasutusviise. Enam
kui 1000 värvilist illustratsiooni piltlikustavad taimedele omaseid tunnuseid, teaduslike
nimede tähestikuline järjestus võimaldab sugulasliike omavahel ka võrrelda.
Jack Altman “1001 unenägu. Illustreeritud teejuht unenägude ja nende seletuste
maailma” (inglise keelest tõlkinud Raili Puskar, 384 lk, Sinisukk 2004). Üllatage end.
Mida unenäod tegelikult tähendavad? Vabastage alateadvuse saladused. Paljastage selle
salajane tarkus. Raamat tõlgendab enamlevinud unesümboleid, alustades lendamisest,
lahti riietumisest ja koosolekule hilinemisest, lõpetades arvutite, sulgede ja vulkaanidega;
toob välja olulised unenägudes kajastuvad asjad salasoovidest ja -hirmudest, kodust,
perekonnast, sõpradest, tööst, seksuaalelust ja intuitiivsusest; tugineb juhtivate
psühholoogide ja uneteoreetikute seisukohtadel, valgustamaks suure hulga unenägude
aluseks olevaid arhetüüpe (Carl Jung) ja sügavaid instinkte (Sigmund Freud).
Jana Pohanková “366 unejuttu väikesest punasest päkapikust” (tšehhi
keelest tõlkinud Leo Metsar, 208 lk, Varrak 2008). 366 lühijuttu väikesest punasest
päkapikupoisist, kes alles päevhaaval avastab maailma. Punane päkapikk teeb kõiki neid
samu tegemisi, mida iga väike poisiklutt või tüdrukutirts, mistõttu on avastamisrõõm
kindlasti ühine. Igapäene elu ema ja isaga, mänguasjad ning tädid ja onud – kõik see
on tuttav ka väikesele päkapikule. Raamatu illustratsioonid ei tohiks jätta ükskõikseteks
ilmselt ka lapsevanemaid.
Kristo Käo “Eesti rahvaviisid kitarrile” (48 lk, Kitarrikool 2008). Trükisest saab
teada, kuidas teha lihtsaid seadeid ühele või kahele kitarrile. Igast loost on kolm versiooni
– teema harmooniaga, teema bassiga soolokitarrile ja kolmandaks duo kahele kitarrile
või kitarrile ja mõnele muule instrumendile. Kogu muusika kõlab ka CD-plaadil, mis on
raamatuga kaasas.
“Homme kuskil mujal. Äripäeva reisikirjad” (koostanud Indrek Kald, 203 lk,
Äripäev 2008). Mida teha, kui kohustused hoiavad kodukamaral aga hing ihkab maailma
avastada? Siis on õige aeg kätte võtta Äripäeva uus reisikirjaraamat “Homme kuskil
mujal” ja lasta rahutul hingel rännata tõeliselt eksootilistesse paikadesse: käia saladuslikul
saarel keset Vaikset ookeani ja vulkaanide taevas Indoneesias või minna kahe jalaga
maailma katusele ja maale, millel on punane süda. Aga see ei ole kõik – avastamis- ja
äratundmisrõõmu pakuvad ligi 30 tõeliselt eksootilist sihtpunkti, mille põnevad reisilood
on kirja pannud eesti rändurid. “Vaat see on üks aus reisiraamat,” ütleb Tiit Pruuli.
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Eesti Rahvuskultuuri Fond annab teada
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume ja
toetusi 2010. aastaks jagatakse
üldfondist ja 128-st Sihtasutuse
Eesti
Rahvuskultuuri
Fond
allfondist. Esimest korda jagatakse
sel aastal stipendiume ja toetusi 13st allfondist.
Camilla ja Leo Kuuse fond.
Asutatud 2007. aastal Eesti Rahva
Muuseumi poolt Camilla Kuus’e
avanenud testamendi alusel saadud
vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e
fondi eesmärgiks on toetada
Eesti Rahva Muuseumi tegevust
ning kultuuriteaduste erialade
üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd
Eesti kultuuri ja rahvakultuuri
valdkonnas.
Eesti Rahva Muuseum nimetab
halduskogu.
Ernö Kochi fond. Algatatud
2005. aastal Stockholmi Eesti
Maja poolt annetatud Ernö Kochi
(1898-1970) tööde müügist saadud
tuludega toetamaks Eesti ja Ungari
kultuurialast koostööd.
Georg Lurichi fond. Asutatud
2008. aastal Väike-Maarja valla
poolt eesmärgiga toetada Georg
Lurichi (1876–1920) tõekspidamiste
väärtustamist ja tema mälestuse
jäädvustamist. Halduskogu 6liikmeline: Sven Kesler, Hans
Kruusamägi, Olev Liblikmann, Avo
Part, Raul Rebane, Ilve Tobreluts.
Harry
Kingissepa
fond.
Asutatud 2007. aastal Harry
Kingissepa
poolt
eesmärgiga
toetada Saaremaa Ühisgümnaasiumi
lõpetanuid, kes on õppinud
hea õppeedukusega kuid kelle
majanduslik kindlustatus on nõrk
hariduse jätkamiseks. Halduskogu
5-liikmeline: annetaja esindaja Eha
Sepp, Saaremaa Ühisgümnaasiumi
direktor Viljar Aro ja Saaremaa
Ühisgümnaasiumi
lõpuklasside
klassijuhatajad.
Ilmar Kullami fond. Algatatud
2007. aastal Eesti Korvpalliliidu
poolt eesmärgiga toetada noortega
tegelevaid
perspektiivikaid
korvpallitreenereid.
Halduskogu
8-liikmeline:
Peep
Aaviksoo,
Üllar Kerde, Anatoli Krikun, Ilmar
Kullam, Jaak Lipso, Jaak Salumets,
Aleksei Tammiste, Priit Tomson.
Kadrioru fond. Asutatud 2008.
aastal Osaühingu Europark Estonia
poolt eesmärgiga toetada Kadrioru
lossi ja pargi arengut. Halduskogu
5-liikmeline: Ain Järve, Karol
Kovanen, Jüri Kuuskemaa, Juhan

Maiste, Kadi Polli.
Lilian Semperi fond. Asutatud
2008. aastal Lilian Semperi (19332007)
testamendijärgse
soovi
kohaselt eesmärgiga toetada noori
pianiste.
Mati Palmi fond. Algatatud
2006. aastal Mati-Johannes Palmi
poolt eesmärgiga toetada noori
lauljaid enesetäiendamisel bel canto
laulustiili alal. Annetaja nimetab
halduskogu.
Oskar Lõvi fond. Algatatud
2007. aastal Maie Kalnin-Lõvi
poolt oma isa Oskar Lõvi (19031942) mälestuse jäädvustamiseks.
Oskar Lõvi fondi eesmärgiks on
toetada Eesti spordiajakirjanikke,
anda
välja
stipendiume
spordiajakirjanike tunnustamiseks
või enesetäiendamiseks ning Eesti
spordiajakirjanduse
ajalooga
seotud uurimistöö toetamiseks.
Halduskogu 3-liikmeline: Margus
Allikmaa, Priit Rebane, Mart
Siimann.
Rannaleetide fond “Sinilind”.
Asutatud
2007.
aastal
Leo
Rannaleedi
poolt
eesmärgiga
toetada ilmateaduse edendamist
Eestis
kolmes
valdkonnas:
enesetäiendamiseks
välismaal
operatiivse
ilmaennustuse
ja
klimatoloogia alal (stipendiumid
igal
aastal),
uurimustööks
globaalkliima muudatuste mõjust
Eesti looduslikule ja sotsiaalsele
keskkonnale alates aastast 1860
(stipendiumid igal teisel aastal
alates 2010. aastast), avaldamaks
Eesti purilennu saavutusi ja teeneid
atmosfääri nähtuste jälgimisel
(stipendiumid igal teisel aastal
alates 2009. aastast). Sel aastal
antakse stipendium avaldamaks
Eesti purilennu saavutusi ja teeneid
atmosfääri nähtuste jälgimisel.
Halduskogu 5-liikmeline: Jüri
Elken, Leo Rannaleet, Rein Rõõm,
Jaan Saar, Einar Viin.
Salme
ja
Aleksander
Mathieseni
fond.
Algatatud
2004.
aastal
Rootsis
asuva
Salme ja Aleksander Mathieseni
Mälestusfondi poolt eesmärgiga
toetada avalik-õiguslike ülikoolide
magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi
arstiteaduse ning inseneri- ja
täppisteaduste (füüsika, keemia,
matemaatika)
valdkondades.
Sel aastal toetatakse magistri- ja
doktoriõppe üliõpilasi inseneri- ja
täppisteaduste (füüsika, keemia,
matemaatika) valdkondades.

Taotlused
esitatakse
läbivaatamiseks annetajale.
Salva
Kindlustuse
fond.
Asutatud 2007. aastal Salva
Kindlustuse Aktsiaseltsi poolt
eesmärgiga
toetada
noorte
muusikute osalemist konkurssidel.
Susan ja August Mölderi fond.
Asutatud 2007. aastal Susan ja
August Mölderi mälestuseks. Susan
ja August Mölderi fond toetab
kunstnikke ja tõlkijaid. Paaris
aastatel saavad Susan ja August
Mölderi fondi stipendiumi tõlkijad
ja paaritutel aastatel kunstnikud.
Sel aastal saavad Susan ja August
Mölderi
fondi
stipendiumi
kunstnikud
Jagamise
info,
allfondide
nimekirja
ning
taotluse
ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti
Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel
www.erkf.ee
Taotluste vastuvõtt lõpeb
neljapäeval, 15. oktoobril 2009
kell 16.00
Selleks ajaks peavad sihtasutuse
büroos kohal olema ka posti teel
saadetud taotlused. Faxil saadetud
ja hilinenud või ilma ankeedita
esitatud taotlused jäävad sisulise
läbivaatamiseta.
Igalt taotlejalt võetakse vastu
ainult üks taotlus. Eelmisel aastal
stipendiumi saanud üksikisik ei saa
esitada taotlust järgmiseks aastaks.
Ei toetata osa- ja äriühinguid
ning
mittetulundusühinguid
ja sihtasutusi, kes pole kantud
tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Jagamise
tulemuste
kohta
avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel ning
toetuse saajale saadetakse vastav
kirjalik teade.
Toetuse
saajaga
sõlmib
sihtasutus lepingu, millega toetuse
saaja kohustub talle eraldatud
toetust kasutama vastavalt taotluses
esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele
jääb õigus toetuse osaliseks või
täielikuks
tagasinõudmiseks,
kui selgub selle mittesihipärane
kasutamine.
Taotlused esitage Sihtasutuse
Eesti
Rahvuskultuuri
Fond
aadressil:
A. Weizenbergi 20A-13 (III
korrus), 10150 Tallinn, telefon
601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti kell
10.00 - 16.00.

Maavanem ja Rakvere Teatri juht arutasid koostööd
Maavanem Einar Vallbaum ja
Rakvere Teatri direktor Joonas
Tartu arutasid eile, 21.septembril
koostööd kultuurivallas LääneVirumaal.
Rakvere Teatri juht Joonas
Tartu tutvustas uuele maavanemale
Einar Vallbaumile Rakvere Teatri
tegemisi ja oma mõtteid maakonna
kultuuri vallas.
Rakvere Teatri juhi Joonas
Tartu sõnul on Rakvere Teater väga
koostööaldis. “Rakvere Teater ei ole
teater ainult linna jaoks, ta on ka
Lääne-Virumaa teater.”
Seni on teater kõige rohkem puudust tundnud ühtsest kultuuriinfo
koordineerijast, kes edastaks infot
erinevate tegijateni ja kultuurirahvast aeg-ajalt kokku võtaks. Ja siin

näeb ta kõige suuremat koostööosa.
Teave üksteise tegemise kohta
on hädavajalik juba üksi ürituste
kavandamisel, et üritused ja nende
sihtrühmad ei kattuks. Rääkimata
erinevate
kultuuriseltskondade
kokkusaamisel tekkivast sünergiast,
uutest võimalustest ja ideedest.
„Rakveres on koos ühise laua
taga käinud teater, linnus, raamatukogu, linnavalitsus, spordikeskus.
Samamoodi võiks aeg-ajalt kokku
saada kultuurirahvas ka maakonnas,” rääkis Joonas Tartu.
Ka maavanem näeb Rakvere
Teatril suurt rolli: „Rakvere Teater
on meie maakonna uhkus ja tema
haare võiks olla teater kogu Virumaa jaoks.”
Maavanem tundis ka huvi, kuidas

teater saaks paremini olla siia saabuvate turistide teenistuses. Eriti pidas
maavanem vajalikuks suunata pilk
vene turistide poole. Kui inimesed
Rakverre Aqva spaasse tulevad, siis
kuhu neil õhtul minna on? Peamiselt
ikka teatrisse, kuid see on meil siin
eestikeelne. Mõlemad juhid tõdesid,
et praegu neile pakutavaid üritusi
võiks olla palju enam.
Teater plaanib koostööd Jõhvi
kontserdimajaga, samuti on arenguruumi konverentside korraldamisel.
Kokkusaamisel kaaluti ühise kultuuridebati vajalikkust maakonnas
ning korraldada ühiselt sellekohane
kultuuridebatt 2010. aasta algul.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik
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Huviringid alustavad tööd
Hooaeg 2009/2010
Idamaise tantsu ring (juhendaja Epp Kaljos) T kell 18.00 (tasuline)
Kantri line-tants (juhendaja Pille Nõmme) T kell 20.00 seltside majas
(tasuline)
Eakate laulukoor Laululustijad gümnaasiumi kooriklassis
Naisrahvatantsurühm Rannapiigad (juhendaja Taima Kivila)
Huviteater (lavastaja Tiit Alte)
Karaktertantsurühm Põrandaalused (juhendaja Taima Kivila)
Kunstiring lastele (juhendaja Etti Mätlik) gümnaasiumis
Kunstiring noortele (juhendaja Helen Jagant) noortemajas
Meediaring (juhendaja Luule Raam) gümnaasiumis
Naisrahvatantsurühm Kõkutajad (juhendaja Enna Laanemets)
Segarahvatantsurühm Laanetagused (juhendaja Enna Laanemets)
Memmede tantsurühm (juhendaja Enna Laanemets)
Laste rahvatantsurühm (juhendaja Enna Laanemets) gümnaasiumis
Väikelaste tantsuring (juhendaja Elle Türkel) lasteaias
Väikelaste lauluring (juhendaja Sirje Koop) lasteaias
Rütmika- ja lauluring 4-7aastasetele lastele (juhendaja Katri Vahesalu)
lasteaias
Vabatantsurühm algklassi lastele (juhendaja Elle Türkel)
Vabatantsurühm gümnaasiumiealistele (juhendaja Elle Türkel)
Laste näitering Karoliine algkoolile (juhendaja Maarika Koks)
Laste näitering Karoliine 6.- 8. klassile (juhendaja Maarika Koks)
Sõutantsu rühm Dance X-Quisite noortele (juhendaja Reelika Nurmsaar) L
15.00 ja P 13.00 (tasuline)
Kriya Hatha jooga (juhendaja Jaanus Pihlak) K 18.00 (tasuline)
Muusikakooli vilistlaskoor (juhendajad Kaie Aja ja Valentina Lahne)
muusikakoolis
Slaavi ühingu Läte ringid seltside majas:
Lasteklubi Päikseke L 12.00
Naiskoor K 17.00
Näitering L 18.00
Naisteklubi
Kunstiring lastele ja täiskasvanutele
Kunstiõppe kursus (vitraaž ja keraamika) kord kuus
Terviseklubi R 17.00
Täpsem info tel 5157655
Oodatud kõik huvilised! Täpsemat informatsiooni saab küsida klubi telefonil
3221556 või klubi@kunda.ee
Tulge tubadest välja,
tooge kaasa rõõm,
tehke ilu ja nalja!
Seadke kauniks see töö!
Nõndaviisi ei kipu kimbutama külm, ei pime,
Sest loomisrõõmu pisikuks on soojus ja valgus, ehk ime!
Tantsust lusti, laulust rõõmu, sõna seadmisest uhkust soovides kõikidele
huviringidele uuel hooajal
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

Kunda spordikeskus pakub tööd
ujula instruktorile
Instruktori ülesandeks on spordikeskuse klientidega suhtlemine, turvalisuse tagamine ujulas.

Nõudmised kandidaadile:
* ei vaja eriharidust
* 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
* enesekehtestamisoskus korra tagamiseks ujulas
Pakume:
* mitmekülgset ja huvitavat tööd
* sõbralikku meeskonda
* stabiilset töösuhet
* koolitusi ning arenemisvõimalust
* vahetustega tööd
Töö iseloom:
Asukoht: Kunda linn
Tööle asumise aeg: september 2009. a
Töö tüüp: lepinguline
Kuulutus aegub: 16. oktoober 2009. a kell 17.00
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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RAAMATUKOGU ÜLESKUTSE: Luule ja proosa sahtlipõhjast välja!
Ootame Teie sahtlipõhja ununenud luulet ja proosat Kunda linnaraamatukogusse novembrikuu
keskpaigaks, et üles panna näitus. Autori nime avaldamise üle otsustab autor. Kui võimalik,
esitleme Teie loomingut originaalis. Vajadusel trükime käsikirja(d) ümber. Andke oma
loomingule võimalus särada!
12. oktoobril algusega kell 15.00 toimub raamatukogus jututuba koolieelikutele ja algklasside
õpilastele.
26-29. oktoobril toimuvad raamatukogus koolivaheaja üritused. Täpsem info ilmub raamatukogu
blogis (http://www.kundalinnaraamatukogu.blogspot.com/). Vaheaja Lõpupidu ja halloweeni
tähistamine 29. oktoobril kell 16.00.

Tere mälumänguhuviline!
Suvi on möödunud ning kalendrisügis kohe-kohe uksele koputamas. Saabunud on aeg hakata mõtlema tubastele
tegevustele. Seoses sellega on Kunda mälumänguklubil hea meel teatada, et 14. oktoobril alustame uut hooaega.
Väga suuri muudatusi me uueks hooajaks ei plaani, kuid olude sunnil mõned siiski. Kuna klubi läheb üsna pea
remonti, hakkavad võistlused toimuma koolimajas. Muutsime ka mängude toimumisaega - edaspidi saame
kokku iga kuu teisel kolmapäeval kell 19.00. Esimestelt mängudelt tuli piisavalt vastavasisulisi ettepanekuid
ning seoses sellega muudatus. Mängu kestvus jääb samaks ehk siis ca 1,5 tundi. Oluline on meeles pidada veel
seda, et kavatseme välja selgitada parimad ka kokkuvõttes. Ehk siis läbi terve hooaja häid tulemusi näidanud
võistkond saab kindlasti hea koha ka kokkuvõttes. Täpsem info edaspidi juba mälumänguklubi kodulehe aadressil
www.kundalinnaklubi.ee/malumang
Parimat!
Kunda mälumänguklubi

17. oktoobril toimub Kunda spordikeskuse ujulas Kunda
Nordic Tsemendi töötajatele perepäev.

Pereliikmetele pilet poole hinnaga (15.0017.00). Kell 15.00 toimuvad põnevad mängud suurematele ja kell
16.00 väiksematele! Tublimatele üllatused! Olete väga oodatud!

Kundas tuleb Hiiemäe päev
11. oktoobril 2009 korraldavad Kunda linnavalitsus, Maavalla koda ja Tartu ülikool Kundas Hiiemäe päeva.
Hiiesõpru lähemalt ja kaugemalt oodatakse kodust kaasa võetud tõrudega Kundasse, et neid ühiselt Hiiemäel
mulda pista.
Päeva teises osas kõnelevad Tartu ülikooli teadurid Kunda Hiiemäe kivikalmetest ning looduslikest
pühapaikadest ja nendega seotud tavadest; kõlab rahvamuusika.
Sündmusega soovivad korraldajad kaasa aidata sajandite jooksul räsida saanud pühapaiga loodusliku ilme
taastumisele, vaimse kultuuripärandi tugevnemisele ja elukeskkonna paranemisele.
Korraldajad paluvad Kundasse tulijail kodukohast tammetõrud kaasa võtta. Kui tõrud korjatakse pühapaigast,
on kohane sel puhul vastutasuks puule and siduda. Anniks sobivad looduslikust kiust lõngad ja paelad, mis
seotakse lõdvalt oksa või tüve külge.
Kunda Hiiemägi on üks Virumaa võimsamatest pühapaikadest. Enam kui kilomeetripikkusel kõrgendikul
asuvaid kivikalmeid hakati rajama juba vähemalt 2500 aastat tagasi. Surnute põletamist ja matmist hiiemäele
mäletab ka rahvapärimus. Hiiemäel on toimunud ja toimuvad praegugi maausulised palvused ja seal on käidud
end ravimas.
Ilmsel 18. või 19. sajandil hävitas Kunda mõis hiiemetsa ja hakkas seda põllumajanduslikult kasutama.
Nõukogude ajal hävis viiendik Hiiemäest kruusa kaevandamisel. Praegu on pühapaiga looduslik kooslus
taastumas.

On alanud toetuste taotluste vastuvõtt 2010. aasta tegevustoetuste saamiseks
Palume esitada detailne planeeritav eelarve koos tegevuse kirjeldusega. Kindlasti esitada ka nimekiri kohalike noorsportlastest, kes on registreeritud teie spordiorganisatsioonis. Taotlused palume esitada hiljemalt 09. oktoobriks 2009 Kunda
linnavalitsusele. Lisainfot taotlemise korra kohta vt Kunda linna eelarvest toetuste taotlemise korrast.

Naabrivalve koosolek
7. oktoobril 2009 algusega kell 19.00 toimub Kunda linnavalitsuses MTÜ Eesti
Naabrivalve poolt läbiviidav elanikkonna turvalisust ja naabrivalve põhimõtteid
tutvustav koosolek. MTÜ Eesti Naabrivalve koostööpartnerina tutvustab
kindlustusjuhtumeid ERGO kindlustus. Üritus on mõeldud korteriühistutele,
eramaja omanikele ja kõigile teistele, kes on huvitatud turvalisemast
elukeskkonnast. Meeldivat koostööd soovides
Lii Kaljuvee, MTÜ Eesti Naabrivalve Lääne- Virumaa projektijuht

Päev õhtusse ju laskus ja
lõppes elurada …

Kalmuküünla kuma
üle toonela tee,
nagu sõnatu palve –
Sinust mälestus veel ...

Sügis tõi äkki kurbuse rinda …

Mälestame endist kooliõde
VILMA MÄNNIKUT
Helju, Irma, Evi,
Karin, Aino

Kullasepatööd: valmistamine,
parandus, hooldus. Ostan kulda.
+37255677790, info@kullatibu.ee,
www.kullatibu.ee.
Kunda Motoklubi Kutsub motospordihuvilisi infopäevadele alates 10.oktoobris
Lähta krossirajale. Täpsem info saadetakse
registreerujatele e-postiga. Registreerimine e-posti aadressil: kundarc@hot.ee.
Ahto Tull
INTERNET
Korrusmaja ja Küla Internet
Kuumakse alates 100 kroonist
(max download/max upload)
(1 mbit/sec / 256 kbit/sec)
Lisaks saab tellida lauatelefoni (30
krooni)
Kiirused on stabiilsed ja ei sõltu kliendi
arvutist
Tellimine ja Info: +372 51961606
info@wifinet.ee
www.wifinet.ee
IgorExa OÜ
Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on väga, väga valus ...
J. Tätte

Päev õhtule lahkus ja lõppes
elurada, jäid puhkama su
töökad käed …

Heldi Tasuja

Mälestame meie seast
lahkunut

Mälestame endist
kauaaegset koolidirektorit ja
volikogu liiget

Kallist

GEORGI KARAMKOVI

kaotuse puhul.

Bernhard Masingut

Hilja Elhit

tema 90. sünniaastapäeval.

mälestavad ja tunnevad kaasa
lähedastele nende leinas

Meie sügav kaastunne
abikaasale ja lastele
peredega.

Aili, Vaino ja Luule
peredega

KÜ Loode 4 elanikud

Südamlik kaastunne Saimale,
Seedale, Eduardile

Ermine, Virve, Aino, Malle,
Laila

Kunda linnavolikogu ja
linnavalitsus

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.

