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TASUTA

Sõbralaata toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kunda sadam, AS Kunda Nordic Tsement,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupp, ABB Eesti AS, Voglers Eesti OÜ, AS Estonian Cell, AS Fortum Termest, AS Võhu
Vein, OÜ Liliina, The Baltic Guide, KesKus, Kunda linna memmed ja paljud teised head sõbrad.
SUUR AITÄH ABILISTELE-TOETAJATELE!!
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SÕBRALAAT 2008 KAVA
LAUPÄEV, 12. juuli
9.00
9.30
10.00

Kõlab hommikumuusika Konsumi kaupluse ja Grossi kaubanduskeskuse juures
Kogunemine rongkäiguks Konsumi kaupluse juures (autoliiklus piirkonnas suletud)
Algab rongkäik marsruudil Konsum – Mäe tn – Kalda tn – Kasemäe tn – ringsõit – Jaama tn – tsemendimuuseum. Tsemendimuuseumi juurest
transporditakse rongkäigust osavõtjad bussidega randa. Rongkäigust võtavad osa kõikide Kunda linna sõpruslinnade delegatsioonid, Soome-poolsed
sõbralaada korraldajad, Tütarsaare esindused, esinemiskollektiivid, käsitöölised, sõpruslaeva meeskond, Kunda linna esindus ja sõbralaada korraldajad ning
isetegevuslased ja korstnapühkijad kokkutulekult “Kuldne nööp”
10.00 Algab laadamüük rannas. Pakutakse väga palju erinevaid käsitöid, mida käsitöömeistrid valmistavad ka kohapeal
10.00−16.00 Sõbralaada petangiturniir rannamajaesisel platsil
11.00−15.00 Kunda sadam avatud külastajatele, tutvumiseks Kunda sadama puksiirlaev Kunda ja purjejaht Vivan Haminast (Soomest)
11.30 Kaubavahetamine sõpradega purjejahil Vivan, taaskohtumisrõõmu jagamine sadamas (eestlased annavad üle viljakotid ja musta leiva,
soomlased vastu koorekala. Rüübatakse norri ja räägitakse, mis kahe aasta jooksul juhtunud − külauudiseid).
Norr on sõbralaada traditsiooni juurde kuuluv komponent – kohvijook piiritusega
12.00 Sõbralaada lipu heiskamine rannas – Viljo Terkki, Allar Aron ja Pekka Linnainen. Hõiskab puhkpilliorkester.
Pidulik avamine pealaval. Sõnavõtud (Kunda linnapea, Soome suursaadik Eestis Jaakko Kalela, Kymenlaakso esinduse juhataja ja
2006. a sõbralaada projektijuht Pekka Linnainen, Soome Tütarsaarte esindajad Viljo Terkki ja Jari Herrala,
Hamina linna kultuurisekretär Eeva Päiviö)
12.45−20.30 Esinemisprogramm nii pea- kui ka vabalaval (vabalava asub Kajaka kohviku juures kaminaplatsil)
12.45 Esinevad naabrid Viru-Nigulast
13.00 Ametlike delegatsiooniliikmete kohtumine – Kunda ja Gdõnja sõpruslepingu uuendamine
13.00 Laadaplatsil pakutakse silku-leiba ja norri
12.30−15.00 Lõunasupp esinejatele
13.15 Karvia-külaliste (Kesk-Soomest) esinemine
13.45 Saariseurojen külaliste esinemised
14.15 Kunda lauljad-tantsijad
15.00−16.30 Räimeküpsetamise konkurss
15.00 Laadaplatsil pakutakse silku-leiba ja norri
15.30 Seto lauluselts SÕSARÕ
16.30 Räimeküpsetamise konkursi ja Petangiturniiri võitjate autasustamine
17.00 Vanamuusikaansambel EUTERPE Gdõniast (Poola)
17.00 Laadaplatsil pakutakse silku-leiba ja norri
18.00 Tantsušõu Söderhamnist (Rootsi)
19.00 Õhtusöök külalistele
19.00 Laadaplatsil pakutakse silku-leiba ja norri
19.00 Idamaine tants
20.00 Kunda, Mahu, Vihula randades lõkketule süütamine
20.15 Ungarlaste esinemine
21.00−01.00 Simman ansambliga APELSIN
Päeva jooksul toimub petangivõistlus, korstnapühkijate kokkutulek, tegevus käsitöö-õpitelgis ja lasteväljakul, jõukatsumised,
kurikamäng, kinotuba. Mõlemal päeval korstnapühkijate nööbivalmistamine. Soome sõbrad õpetavad kurikamängu.
Päeva juhivad Kunda Huviteatri näitlejad.

SÕBRAPÄEV 2008 MAHU RANNAS (laupäev, 12. juuli)
15.00
15.30

Sõbrapäeva avamine
Esinemisprogramm Kunda klubi nais- ja segarahvatantsurühmalt. Esinejad Karviast.
Viru- Nigula Rahvamaja segakoor. Aseri ja Viru- Nigula ühendatud puhkpilliorkester.
16.30 Soome ja Eesti ühislaulude laulmine
17.00−18.00 Õhtusöök
17.00 Esinemisprogramm Viru- Nigula Rahvamaja taidlejad ja külalised
20.00−00.00 Simman ansambliga “Lehmakommionud”
Avatud käsitöötoad. Lastele mänguplats ja meisterdamistelk. Lõbusõit hobustega.
Mahu külaseltsimajas Mahu, Lahe ja Männikküla elanikke tutvustav näitus. Viru-Nigula muuseumis avatud näitus.

PÜHAPÄEV, 13. juuli LASTEPÄEV
10.00 Päeva alguse kuulutamine
10.00 Võrkpalli paaristurniir
10.00−15.00 Käsitöö laadamüük
11.00 Esinevad Kunda lapsed
12.00 sPortKunda jõutõstjate demonstratsioonesinemine
13.00 Etendus lastele “Kadunud kroon”
13.00 Rannajalgpall (mängivad Kunda linna esindus ja korstnapühkijad)
12.00 Laadaplatsil pakutakse silku-leiba ja norri
13.00−14.00 Lõunasöök esinejatele
14.00 Kunda noorteansambel FANTAASIA
14.00 Laadaplatsil pakutakse silku-leiba ja norri
14.30 Sõbralaada pidulik lõpetamine pealaval
15.00 Langetatakse sõbralaada lipp ja antakse korraldamise teatepulk üle Hamina linnale.
Pühapäeval 10.00−14.00 tegevus käsitöö-õpitelgis ja lasteväljakul. Avatud Estonian Celli lastetelk:
paberi valmistamine, joonistusvõistlus ja ekskursioonid tselluloositehasesse kell 11.00, 12.00, 13.00 (sadama tee peatusest). Lapsi lõbustab Saabastega Kass.
Käsitöö õpitelgid = erinevate käsitööliikide meistrid jagavad õpetusi ja oskusi
Lasteväljak = atraktsioonid lastele – karussell, heina-ja põhurullid, ponid, samuti on väljakul inimesed, kes on tegeluses lastega. Maskott Triibu hoiab tuju üleval
kõige pisematel ning kutsub kaasa elama ka vanemaid sõbralaada külalisi. Käib ka joonistusvõistlus teemal “Minu kõige suurem sõber ”.
Lasteprogrammi juhivad Miku ja Manni.
Vabalava = kaminaplats, kus esinejatel on võimalik elavas, kohapeal kujunevas järjekorras kirja panna ja esineda.
Mõlemal päeval on sadama olmehoones (L kl 11−18, P kl 10−15) avatud kunstinäitus “Minu kõige parem sõber” Soome ja Eesti laste joonistustest.
Sõbralaada peoplatsil avatud näitus sõbrakaubanduse ajaloost.
Tsemendimuuseumis fotonäitus 21. sajandi sõbralaadast (L kl 10−15).
Rannaplatsil filmituba ja jõel kanuusõit.
Laadamüük mõlemal päeval

KUNDA LINNAST SAAB BUSSIGA RANDA (jälgige reklaami)
SISSEPÄÄS LAADALE JA LASTELE MÕELDUD ATRAKTSIOONID TASUTA!
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SÕBRALAADA RÄIMEMEISTER 2008
Esmakordselt toimub Sõbralaadal räimeküpsetamise konkurss. Rannakultuurile on alati olnud omane kalatoitude valmistamine. Sõbrakaubanduse üks traditsiooniline osa on sajandeid olnud ka räimeküpsetamise ja koorekala valmistamise nippide
vahetamine. Konkursi tööde hindamiseks on korraldustoimkond kutsunud žüriisse väga erinevate alade inimesi. Žüriis on vähemalt kuus liiget.
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Külas Helmut Elstrokil –
sõbrakaubanduse uurijal
Sõbrakaubanduse
traditsiooni
on uurinud ning sellest kirjutanud
Helmut Elstrok. Kohtusime Helmutiga
tema hubases kodus Tapal, et aegu Mahus
ja Kunda rannas meenutada. Helmut
kolis Mahu randa, kui oli pensionile
jäänud. Rannas ootas teda ees täiesti
uus elu – angerjapüügi, saunaehitamise,
kirjutamise ja maalimisega. Rannast
leidis ta uued sõbrad – põlised randlased
ja head jutuvestjad, kes mäletasid ka
“ennevanaseid” aegu ja olusid ning
pajatasid uskumatuid lugusid võitlustest
tormi ja merega, piirituse vedamajate
tempudest ning soome sõpradest.
Helmut jutustas: “Kui ma 1970ndatel
aastatel Mahu randa endale suvekodu
rajasin, elasin kiiresti sealsesse rannaellu
sisse. Tutvusin kohalike elanikega,
nende murdekeelega ning hakkasin
koguma sealsete inimest mälestusi,
peremärke ja kõike muud huvitavat.”
Sel ajal kuuldus veel värskeid mälestusi
“valgepurjede hiilgeajast”, kaugetest
laevakaptenitest. Ükski jutuajamine
kohalikega ei jätnud puutumata
“saaremehi” ning “saaremeeste pühasid”
ehk silgulaatasid Mahu sadamas. Veel
mäletati mõnd Tütarsaare meest või
perekonda isiklikult või oldi nende
ikuinen sepra – igavene sõber.
Kõik need Mahu “ennevanased”,
head ja elutargad hinged, kellega

Helmutil oli õnn veel kohtuda ja juttu
ajada, on tänu tema poolt kirja pandud
lugudele saanud ajalookandjateks. Neile
toetub ka tänane elu rannas. Aga otsekui
rannaelu sümboliks on Helmutile jäänud
meelde pilt lahe idaranna kaldakivil
istuvast vanast naisest – Madi Juulist.
1986. aastal jutustas 89-aastane Juuli
Helmutile: “Tüttarsaarest tuli purjulaev.
Nie olivat seprat, naised ka kaasas. Nad
käisivad kevadel, jaanipäeval ja sügisel.
Toid rättikuid, pollesid, hülgenahka
kindaid; pargitud hülgenahadki toid
palitukraedeks. Soome riide oli palju
kovem kui siit riide. Traadiniit –
suutarilanka – oli kovem meie omast…
Kuorenkalad olid nagu kingitus.
Männikoore peal … Kadripäeva aegu
toid räimi, mis olid paremad kui siit.
Väikeses soolas, kohe magus maitse oli
... Kui saaremeeste püha tuli, tuodi pillid
välja ...” (Helmut Elstrok “Peegeldusi
elurajalt”, Tallinn: Maalehe raamat
2004, lk 43–45).
Sõbralaada ajaks avatakse Kunda
rannas
näitus
“Sõbrakaubanduse
jälgedes”, kus on kasutatud Helmut
Elstroki kogutud ja kirja pandud
materjali sõbrakaubanduse ajaloost.
Ebe Pilt
Meie Kodu toimetaja

Saksofonistide VII suvekool Kundas
Kunda linna klubi korraldas ajavahemikul 29. juuni–5. juuli 2008 juba seitsmendat korda
saksofonistide suvekooli. Osalejad oli Rakverest, Kundast, Tallinnast, Tartust, Kadrinast,
Põltsamaalt, Jõgevalt ja Kuusalust. Suvekooli raames toimusid individuaal-, ansambli- ja
koondorkestritunnid. Suvekooli lõpus anti mitu toredat kontserti Virumaal. Olulisel kohal oli
ka pärast õppetööd toimuv: ujumine, sportmängud, ekskursioonid ja muud põnevad suvised
tegemised. Suvekoolis õpetasid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Olavi Kasemaa,
Rakvere muusikakooli õpetaja Jüri Takjas ja Kunda muusikakooli õpetaja Edvin Lips. MK

Käimas on Kunda linna seltside maja rekonstrueerimistööde
esimene etapp, mis läheb maksma üle kahe miljoni krooni. Töid teostab HMK Ehitus
ja Projektid OÜ. Rekonstrueerimistöid rahastatakse PRIA külade uuendamise ja arendamise
investeerimistoetuste meetmest. Projektid selleks kirjutasid ning toetuse said slaavi ühing Läte
ja MTÜ Kunda Elulõng. Uue kuue saavad seltside maja põrandad ja vaheseinad, ripplaed ja
siseuksed, välja vahetatakse vee- ja kanalisatsioonitorustik, paigaldatakse uus sanitaartehnika
ning tehakse vajalikke elektritöid. Rekonstrueerimistööde valmimise aeg on plaanitud
augustikuusse 2008. MK

Lasteaed saab korraliku mängumaa

Regionaalsete investeeringutoetuste programmist rahastatakse poole miljoni krooni
ulatuses Kunda lasteaia mänguväljaku rajamist. Projekti raames paigaldatakse lasteaia
hoovi hulk liivakaste ja rippkiigekomplekte, samuti pargipinke, paar liumäge ja poomi, mõned
ronilad, mängulinnak, mängumaja, -rong ja -buss, karussell ja kaugushüppekast. Lasteaia
hoone renoveeriti 2006. aastal (KOIT kava 2004−2006 raames elukeskkonna arendamise
programmist). Renoveerimistööde kogumaksumuseks oli u 8,5 miljonit krooni. 2005. aastal
asfalteeriti üks osa lasteaia õuealast ning rajati piirdeaed sõimerühma väljakule. 2007. aastal
ehitati parkimisplats ja piirdeaed lasteaia territooriumile. Lähitulevikus on plaanis korrastada
ka lasteaia ümbruse haljastus. Projekti raames luuakse lasteaiale kaasaegne mängumaa, mis
tagab võimaluse turvaliselt ja lapsi arendavalt õues tegutsemiseks. Lisaks esteetilistele ja
loovatele arenguvõimalustele kujuneb lasteaia mängumaast ka spordiväljak, kus lastel on
võimalik füüsiliselt aktiivselt tegutsed, värskes õhus sportida. MK

Koopia vanadest räimeküpsetamise nippidest
Talurahva Köögi raamat. M. Tõnissoni kuluga 1889 Tallinn (Mikko Saviko kokaraamatute kogust)

Räimeküpsetamiskonkurss toimub 12. juulil 2008 Kunda rannas. Toidu valmistamise aeg on kuni 1,5
tundi (kell 15.00-16.30). Kõik konkursist osavõtjad saavad kingitused ja välja antakse tiitel “Sõbralaada
räimemeister 2008”. Eripreemiad põnevaima maitse, huvitavaima serveeringu ja kõige fantaasiarikkama
retsepti eest. Retseptid lähevad avalikustamisele ja jäädvustatakse koos fotodega raamatusse “Piknik
Kundas”. Sõbralaadal pakutakse kõigile maitsmiseks ka silku-leiba ning norri (kanget magusat kohvi väikese piiritusega :-)). Silku-leiba ja norri valmistatakse kohapeal ja pakutakse laupäeval (12. juulil
2008) kell 13.00, 15.00, 17.00, 19.00; pühapäeval (13. juulil 2008) kell 12.00 ja 14.00. MK

KUNDA LINNA JA VIRU-NIGULA VALLA ÜAHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED
18. juunil 2008 toimus Kunda linna
ja Viru-Nigula valla ühinemiskomisjoni
ja töögruppide nõupidamine. Ühiskomisjoni esinaine on Anne Tasuja,
ühinemisprotsessi
veab
erapooletu
konsultandina Ülo Peets, kes sõnastas
läbirääkimiste
üldeesmärgi
tuntud
valemina 1+1≥3, kus uus loodav tervik
peab olema midagi palju enamat kui
lihtsalt liidetavate summa.
Arutamisel olid ühiskomisjoni ja töögruppide töö põhimõtted. Seaduslikkuse
põhimõte – otsuste vastuvõtmisel
lähtutakse seadustest, Kunda ja ViruNigula õigusaktidest, avalikest ja
üldarusaadavatest nõuetest. Kaasatuse
põhimõte − ühinemise ettevalmistusse
kaasatakse võimalikult palju linna- ja

vallaelanikke. Objektiivsuse põhimõte −
ühinemise erinevate aspektide käsitlemisel
on olulisteks kriteeriumideks ausus ja
objektiivsus. Jätkusuutlikkuse põhimõte
– ehk hoolitsus Kunda ja Viru-Nigula
arengute, heade tavade ja traditsioonide
edasikestmise
eest.
Mitmekesisuse
ja seotuse põhimõte − ühinenud
omavalitsuse
arengut
kavandatakse
sisemiste piirkondade, keskuste ja
ääremaade vastastikusest sõltuvusest
lähtudes, pisendamata ühegi piirkonna
tähtsust, väärtustades erinevusi ning
kultuurilist mitmekesisust. Terviklikkuse
põhimõte − tähtsaks peetakse ühtse
organisatsioonikultuuri ning tervikliku
tulevikunägemuse väljaarendamist. Konsensuspõhimõte − otsuste tegemisel

taotletakse
ühiskomisjoni
liikmete
konsensust.
Tutvustati ühinemisprotsessi tegevuskava ja ajagraafikut. Käesoleva aasta
septembrikuu
alguseks
täiendatakse
2004. aastal alustatud andmekogusid
lähteseisundi kirjeldamiseks, sügisel
analüüsitakse andmeid. Ühinemislepingu
projektversiooni avalik arutelu on
plaanitud 2009. aasta algusesse.
Mõttetalguid hakkavad pidama neli
töögruppi: 1) Avaliku halduse ja eelarve
töörühm (Anne Tasuja juhtimisel);
2)
Üldküsimuste,
majanduse
ja
elukeskkonna töörühm (Allar Aroni
juhtimisel); 3) Hariduse, kultuuri ja
spordi töörühm (Uno Trummi juhtimisel);
4) Sotsiaalse heaolu ja turvalisuse
töörühm (Ain Tiivase juhtimisel). MK

Suve lõpuks pärlid kaela!
Aardekirst kuhjaga täis!

SUUR RAAMATUTE LUGEMISVÕISTLUS
Alates 1. juunist kuni 31. augustini kutsume lapsi raamatuid
lugema. Võistlus toimuv kahes vanusegrupis: 7−11 ja 12−16.
Iga raamatu eest, mille oled läbi lugenud, saad ühe pärli. Kes
saab suve lõpuks kõige rohkem pärleid kokku, see on võitja.
Arvesse lähevad raamatud, mida oled laenutanud Kunda
linna raamatukogust. LUGEDA ON MÕNUS!

Kallis

HILDA MENNIK,
õnnitleme 90. sünnipäeva puhul.
See päev toob mälestustekulda,
toob vaasid lilli täis,
eks täna Sind õnnitlema tulda,
sest aastaring on jälle täis ...
Lapsed, lapselapsed
ja lapselapselapsed
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SÕBRAKAUBANDUSE JÄLGEDES

Sõbrakaubandus soomlaste ja virulaste vahel on toimunud üle seitsmesaja aasta. Keskaegsed dokumendid
annavad tunnistust, kuidas kaubavahetuse tekkimisel kujunesid üksikisikute ja perekondade vahel kontaktid, mille süvenemisel kasvas sõprus
ja vastastikune usaldus. Esimesed
dokumentaalselt tõestatud andmed
pärinevad 1300. aastatest, mil Viiburi
lähikonna talupoegi teatakse olevat
käinud nii Tallinnas kui ka Virumaa
väikestes sadamates. Dokumendid
kinnitavad soome talupoegade purjetamist Mahusse ja Toolsesse 1431 ja
1437. Need on kroonikute poolt kirja
pandud andmed, kuid kaubavahetus
ise algas kindlasti palju varem.
Soome väikesaartel tegeldi peamiselt kala- ja hülgepüügiga, liivase
pinnasega kivine maapind ei sobinud

põlluharimiseks. Virulane kasvatas
vilja ja karja. Silgud (st soolaräimed)
jõudsid sõprade abiga virulaste, vili,
liha, hiljem ka kartulid aga saareelanike toidulauale. Lisaks vahetati
villa ja käsitöid ning kõike muud
vajalikku. Sõbrakaubandus tähendas
kaubavahetust kaup kauba vastu, raha
ei kasutatud. Kevadel toodud kalade
eest saadi tasu alles sügisel.
Käidi üksteisel külas nii saartelt
mandrile kui ka vastupidi. Peale
majandusliku oli ülemeresõitudel ka
kultuuriline kasu. Kui kaup oli vahetatud ja laat peetud, algas sadamas
pidu, mida ka saaremeeste pühadeks
kutsuti. See olnud nii tähtis päev, et
isegi rohi ei kasvanud.
Mahu sadam oli tütarsaarlaste
enim käidav kauplemiskoht, kuhu
saabus palju eestlasi vahetama põlluande soolasilkude vastu. Mõnikord oli
seal tuhatkond hobusemeest vilja- jm
koormatega sõpradega vahetuskaupa
tegemas. Mahu kui põhjaranna ühe
vanima ja sõbrakaubanduse keskseima sadama n-ö kõrgaeg jäi 1930-ndatesse aastatesse, kui seal peeti suuri
silgulaatasid ehk saaremeeste pühi.
PORT-KUNDA (Kunda sadama)
ajalugu ulatub aastasse 1805, mil
keiser Aleksander I kirjutas alla loale
sadama ehitamiseks Kundasse. Sadamat hakati lähedal asuva asula järgi
nimetama Lontovaks. Virulahtilaste
mälestustes püsib vana kaubasadam
mere taga Lontova. See on kirjutatud
ka laulusõnadesse “… siis me lähme
Lontova kaubasõpru otsima …”.
Kunda kujunes teiseks suurtööstusega
seotud sadamaks Narva kõrval. 1857.
aastaks oli Kundas juba korralik
sadam koos ladude ja aitadega, kus ei
puudunud ka Kajaka kõrts. Veeti välja
saematerjali, vilja, piiritust, telliseid,
tsementi (vabriku valmimise järel
1872), sajandi lõpukümnendist kartulit. Sisse veeti rauda, soola, silku,
vabrikule kivisütt.

Toolse oli iidne sadamakoht, millest algas kuivamaatee Lõuna-Eestisse
juba enne ordurüütlite vallutusi.
Sadama kaitseks oli ehitatud ka kaks
maalinnust. Toolse on olnud tähtis
kauplemiskoht, eriti suursaarlastele.
1241. a maabusid Toolse sadamas
Taani kuninga saadetud mungad, kes
koostasid “Liber Census Daniae”.
Keskajast on teateid, et Toolsel oli
võimalik vahetada kala, võid, karusnahka, rootsi rauda. Samuti on olnud
Vergi keskajast alates tähtis sõbrakaubanduse keskus, peamiselt haabsaarlaste kauplemiskohaks. Haljala
kihelkonna randade ja külade rahvas
on igipõliselt suhelnud eriti Haabsaare
ja Suursaare, aga ka Tütarsaare elanikega. Peale Vergi ja Toolse, kus peeti
iga-aastasi silgulaatasid, võib veel kuulda rahvamälestusi sõbrakaubandusest ka Vainupealt, Eismalt, Rutjalt,
Karepalt.
Karepa väärib tähelepanu kui Eesti
kultuurilooline paik. Oma ilusa rannaga meelitas see juba tsaariajal siia Peterburi suvitajaid, vene intelligentsi.
Käsmu looduslikku sadamat on kasu-

tatud juba mitu sajandit. Käsmu on
põline meremeeste ja laevaehitajate
küla, sõbrakaubanduse keskuseks see
siiski ei kujunenud. Purtse jõesuu on
olnud tähtis sõbrakaubanduskeskus –
Tütarsaare, Lavassaare ja Seiskari kalurite kauplemiskoht. Vahetuskaupa
tehti veel Võsul, Ontikal, Narvas ja
Narva-Jõesuus, Aseris ja Vainupeal.
Viru ranna sadamateks on veel Toila
ja Sillamäe, kuid sõbrakaubandusest seal andmeid ei ole. Letipeal küll
sadamat pole, kuid saaremehed on
randa külastanud.
Ranna kõrtse kasutasid kalurid
ja ka saarte soomlased oma kaubaretkedel ööbimispaikadena. Kalvi
mõis ehitas Mahu Kaupsaarde suure
hoone, mille mantelkorstna all lee
ääres saadi kohvi juua ja juttu ajada,
seinte ääres lavatsitel magada. Saaremehi teenindasid veel Toolse (nüüdseks hävinud), Kajaka kõrts (tegutseb
siiani Kundas), Vergi, Pihlaspea, Altja, Oja ja teised kõrtsid.
Soome saared, mis kuulusid kuni
Talvesõjani (1940) Soomele ning kust
käidi läbi sajandite Eestis sõbrakaupa
tegemas, on Haabsaar (Haapasaari),
Suursaar (Suursaari, Hogland), Tütarsaar (Tytärsaari, Tyttäre), Lavassaar (Lavansaari), Seiskari. Nendele
lisanduvad väiksemad saared Soome
ranna lähedal. Nüüd kuulub Haabsaar
Soomele. Suursaare, Tütarsaared,
Lavassaare ning Seiskari okupeeris
aga Nõukogude Liit ja sõja eel
evakueeriti elanikkond neilt Soome
mandrile.
Tähelepanu
väärivad
väikesed kaljusaared Haabsaare ümbruses (Askeri, Kaitee, Kuusenkari,
Reiskeri), kus eestlased käisid räime
rändpüügil, jättes sinna mälestuseks
enda ehitatud kalamajade varemed.
See ala jääb nüüd rahvuspargi koosseisu.
Kuidas kauplemine käis? Sõbrakaubanduse traditsiooni põhjustasid eeskätt majanduslikud va-
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toimus taas sõbralaat. Tänaseks
päevaks on laadast kujunenud kultuurisündmus nii eestlaste kui ka
soomlaste jaoks. See on kummardus
meie esivanematele, kelle loodud
traditsioonis elavad edasi kõik ilusad
sõbrakaubanduse põhimõtted avatusest ja usaldusest ning mõnusast ja vahetust koosolemisest-tegutsemisest.
Isade ja vanaisade jutud sõbrakaubandusest nende noorusaegadel on
mitmele põlvkonnale rannakülades
muinasjutulisena kõlanud. 21. sajandi
alguses aga said need muinasjutud
uuesti reaalsuseks. Vana traditsioon
sai uue elu uue aja moel ja kombel.
Hindamatuks väärtuseks sõbrakaubandusega seoses on jäänud inimestevahelised kontaktid, kahe vennasrahva
suhtlemine ja selle kaudu osasaamine
nii meie kui hõimurahva esivanemate
olmest ja hingekultuurist. Taaselustatud sõbralaadal Kunda ja Mahu
rannas kohtuvad kunagiste sõprade
lapsed ja lapselapsed, kelle esivanemad kohtusid sõpradena samades
randades sadade aastate eest.
Ebe Pilt
Meie Kodu toimetaja

jadused. Tavaliselt tõi Soome sõber
kevadel Eestisse nn heinasilgud, mille
eest tasuti sügisel viljaga. Sügisel toodi talvesilgud. Sõprus- ja kaubasuhted
olid igiammused. Nn igaveste sõpradega oli silgu-vilja vahetussuhe püsiv.
Lisaks silgutünnile jäid kevadel Viru
sõbra juurde tühjad kotid, märgitud
oma maja puumärgiga ehk koldemärgiga. Märk oli tehtud tõrvaga või
õmmeldud. Soomlased teinud aastas
Viru randa kolm matka: jaani-Viru
juunis ja mardi-Viru ning kadri-Viru
novembris.
Eestlased korraldasid püügiretki
Soome vetesse, ranniku lähedale
asustamata saartele. Põhjuseks ilmselt
sealsed suuremad kalavarud ning asjaolu, et oma rannas head kalade kudemis- ja püügikohad puudusid. Eestlaste retki tõestavad soomepoolsed
andmed ja pärimused ning kalaonnide
jäänused. Reiskeri lõhutud kividest
majad pärinevad aastatest 1770illa ja
kanepit, millest kedrati võrgunööre.
Hiljem tulid rukki kõrvale kartulid.
Üks mõõt vastas 8-le kartulimõõdule.
Toodi ka herneid ja tubakat.
Sajandeid kestnud sõidud Eesti ja
Soome vahel andsid ka muud kui need
silgutünnid, mis sealt toodi. Õpiti
tundma teise rahva eluviisi ja tavasid,
keelt. Võeti üle mõned uuemad kalapüügiviisid. Saadi eeskuju elutoa
sisustamiseks, hakati valmistama
puust sohvasid, Soomest tuli ka kiiktoolide mood. Õpiti kasutama aknakardinaid ja põrandal kaltsuvaipu.

1939. aastal lahkusid Tütarsaare
viimased sõbrakaubanduslaevad Kundast ja Mahust. Teise maailmasõja
puhkedes algas sõprussuhetes suur
vaikus, mis kestis kuuskümmend üks
aastat. Okupatsioonivõim sulges mere
ja ranna eestlastele, kes oli mitu tuhat
aastat merd omaks pidanud.
2000. aasta tähistas sõbrakaubanduse taassündi – Kundas ja Mahus

KASUTATUD MATERJALID
* Helmut Elstrok. Sõbrakaubandus.
Sepralaitos. Tallinn 1999; * Helmut
Elstrok. Ülemere sõprus. 700 aastat
sõbrakaubandust. Maalehe raamat 2002.
* Helmut Elstrok. Kunda, Mahu, ViruNigula. Maalehe raamat, Tallinn 1999.
* Helmut Elstrok. Peegeldusi elurajalt.
Maalehe raamat, Tallinn 2004.
* Carl Sarapi fotod sõbrakaubandusest
20. sajandi esimesel poolel
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Tütarsaarele peole!
ELVIINE JUURAM (1913−1986)

SEPRAD TYTTÄREST ehk lugu üle-mere-sõprusest, koorekaladest ja armastusest.
MARIE KÕRVEK (1883-1976) Katkend jutukogust “Mudi jutud”, mille Helmut Elstrok 1978. a kokku pani.
See tütarsaarlastest abielupaar külastas
meid igal aastal kaks või kolm korda. Nad
olid meie kaubasõbrad, meie alalised silkudega varustajad. Ja ise meeldivad lahked
inimesed. Nimetasid meid endi ja endid
meie sepradeks, “ikuisteks sepradeks”.
Sellised sõbrasuhted valitsesid me perekondade vahel juba ammu.
Seekord, 1934. aasta jaanipäeva eel
tõid nad meile heinasilgud. Jaalad seisid
juba Mahu sadamas, ja sellest tulidki
Kure Teodor ja ta noor naine meile teadust
toome.
“Terve! Terve!”
“Tere!”
“Saaren seprad tulevad. Tuome teile
tuomiaiset, te antakaa vastaa lampajalkaa,
villa …” (tuomiaiset – kingitused).
Valge linane kott pandi lauale. See oli
koori täis pakitud, kas kuuse- või männikoori, suurusega nii 15x7 tolli. Koortel
tihedalt kaks rida küpsetatud räimi ritta
laotud, pead vastakuti. Oi kuidas need lõhnasid, küpsed kuldkollased kalad! Meie
laste ammu oodatud koorekalad.
Nüüd läks Väljaaru peres üldiseks
maiustamiseks. Kalad olid koore küljes

kinni, sest okaspuukoore mähk, magus ja nätske, kleepub kalade külge. Eks sellepärast nad
nii hästi maitsesidki. “Head tahedad olid süüa,
ei jäänd järele pead ega saba. Lapsed lutsisid
neid kuorelattakaidki viel,” meenutab Mudi.
Tuomiaiste-kompsus oli veel kingitusi,
mida lahke noorik lauale hakkas laduma.
Olgu öeldud, et tuomiaiste-kompsu kandis
ikka naine. Meestel ei olevat seda kombeks olnud. “Mies ulkus vaid korval vai moni samm
ies, käsi kiviga püksitaskus. Nie karttasid
kueri.” Saartel olid küll oma hülgekoerad,
aga küllap nad tundsid oma vähest rahvast ega
olnud nii käredad kui Virumaa külakoerad.
Võib arvata, kui palju tuli nendel saaremeestel koertega tegemist teha, kelle teekond oma
ikuiste sepradeni Simunast või Väike-Maarjast
saati ulatus.
Kompsust oli välja võetud sini-valgesuureruuduline traksidega põll perenaisele,
kleidiriided – väikesed sinised linaõied oranžil
põhjal – kõigile tütardele. Ka omatehtud pitse
tõi noorik lagedale. Pakkunud peremehele
tubakat, tuletas saaremees perenaisele meelde:
“Nyt praati Saaren-seprale lampajalkaa!”
ja kiskus püksitaskust välja väikese pudeli

magusa roosa viinaga. Mudi mäletab:
“Seda siis rüübati. Va sue pullojunni,
ei mina seda vettand!”
Vastukingituseks otsiti Tyttäre
külalistele korvitäis mune ja kotiga villu. Saarenaised olnud kanged
käsitööd tegema. Ise kraasisid, ketrasid, kudusid, õmblesid, mis oligi
nende põhiline töö.
Tegin süüa ja keetsin sigurikohvi.
Mehed võtsid “rüüppu”, söödi ja aeti
kaubajuttu. Siiani oli kõik alles n-ö
sissejuhatus. Päris kaup olid silgudrukkid. Seekord jäi nii, et ühe mõõdu
silkude vastu kaks mõõtu rukkeid.
Selleks tuli peremehel teisel päeval
sõita Mahu sadamasse. Mitmel korral kiitis Teodor pere ilusaid tütreid:
“Tytöt kun taivan enkelit!” Ka mainis
ta, et tahaks enesele ka ilusat tütarlast saada, millele noorik vastas oma
rõõmsa avala naeruga.
Naine oli noor, heleda jumega,
sinisilmne. Pikad linajuuksed seljal.
Jalas kandis ilusaid teravate ninadega
susse, pisikesed tutid peal. Seljas väljaõmblustega rootsiruuduline kleit.
Mees oli ehk üle kolmekümne, lüheldane, lihtsalt riides, hülgerasva järele
haisevates suss-saabastes.
Pärast sööki läksid külalised
heatujuliselt jalutama. Oli tõesti
kaunis suveharjapäev, just lõppevate
kanavarvaste ja õitsele puhkenud
kullerkuppude ja jaanilillede aeg. Siin
Virus kutsutakse nurmenukke ehk
piimapisaraid ehk käekaatse, või mis
nimed sel heal lapsel veel Eestimaal
on, – kanavarvasteks. Meie karjamaal
Koila?Kalvi tee ääres oli kui lilleaed
(ja ime küll – on praegugi). See kõrge
sarapuude alune oli meie meelispaik,
kus armastasime käia nii kevadel kui
suvel lilli noppimas, ja sügisel pähklil.
Jõudnud jalutuskäigult tagasi,
teatas mees rõõmsalt muuseas, et
ehk on aasta pärast neilgi “pienoinen
lapsukainen” peres. Ka naine naeris
õnnelikult ja lisas, et nad avastanu
Virus maailma kauneima paiga …
Teisel suvel tuli saaremees jälle. Mina
kohe küsima, kas oli poeg või tütar?
Mees vastas uhkelt: “Tyttö kui taivan
enkeli!”.
Katkend Mudi juttudest on ära
toodud raamatus “Padaorust Viru
mereni. Viru-Nigula kihelkonna
kirjanduslik-kodulooline antoloogia”. Viru-Nigula ja Tallinn 994, lk
43–44.

See võis olla 1930ndate aastate algul,
vist jaanipäeva aegu, kui käisin Tütarsaarel
ja Suursaarelgi ära. Saaremeestega oli
kokku lepitud, nad tulid oma suure
purjelaevaga meile Kunda järele. Kaasa
sõitsid Sämi pasunakoor ja näitering;
kokku võis meid olla oma sada inimest.
Oli reedene päev, kui laev võttis kursi
Tyttärele.
Tuli seilata mitu tundi, kuni jõudsime
kohale. Sadamat ei olnud, purjekad
seisid eemal ankrus kivide vahel. Meie
laeva ümber hakkas ikka rohkem sagima
sõude- ja mootorpaate. Kogu saare rahvas
oli laevale vastu tulnud, lapsed ja vanadki
jalgupidi vees. Otsiti tuttavaid. Kõik
kutsusid kõiki endale külla – kohvile ja
sauna, sauna ja kohvile (oma toit oli meil
kaasas). Ja kui saarenaised Virusse tulid,
oli neil ikka esimene asi – kohvikatel
leekonksu. Mahu vana sadamakõrtsi
hoones mantelkorstna all liesapealses
(lees) rippusid selleks ahelad ja konksud.
Ja siis mindi sauna kütmiseks tervaskändu
otsima. Saarel saigi siis iga viimane kui
sepra läbi käidud. Samuti neli naist, kes
Virust kositud.
Peale kadakate kasvas saarel ka
mände ja kuuski. Liivased rannad suurte
kivirahnudega nagu Mahuski. Teed
ja teetolm puudusid, sest puudusid ka
hobused-vankrid ja autod. Kuid igas peres
oli niimitu hülgekoera, kuipalju oli mehi.
Loomatoiduks käidud sammalt korjamas
teistelt saartelt ja Loviisast. Heina saadud
teha lähedal asuvast Säue saarelt e VäikeTyttärelt.
Arsti ja ämmaemanda järgi käidud
Loviisas. Väikeses puukirikus pidas
parajasti vana mees, habeme värisedes,
jutlust. Koolimaja ja rahvamajagi –
seurantalo – olid olemas. Puudus aga pood.
Mingisugune lauasaagimise värk paistis
metsast. Oli vist laevaehitus käimas, sest
pukid seisid üleval ja kaarelauad laiali.
Saare mõnikümmend maja olid väljas
vooderdatud ja värvitud hülgerasva alusel

valmistatud värviga ja lõhnasid selle järele.
Põrandad tubades värvimata, valgeks
küüritud. Seinad ja lagi õlivärviga valgeks
värvitud. Kõik mööbel oli valmistatud
kohapeal. Hakkasid silma kõrged
tagaleeniga lahtitõmmatavad voodid.
Tavaliselt saare mehed toas ei viibinud,
vaid istusid rannas kividele ehitatud
võrguladudes. Tegid seal püüniseid või
soolasid silku. Naiste töö oli ketramine,
kudumine, õmblemine. Neil oli kombeks
tulla ühte majja kokku, kus istuti pikal
pingil ja tehti oma näputööd. Maanaistele
toodi ikka omatehtud padjapitsi. Rahvas
käis paljajalu. Noori paistis vähevõitu,
olevat läinud linnadesse.
Seekord sõitsime suure kaubalaevaga
edasi Suursaarele. Seal oli sadam,
teed, kauplused. Ka üks hobune ja üks
auto. Ostsime endile poest mälestuseks
põlled. Suursaarest tuli rahvast juurde,
pühapäevasele
peole
Tütarsaare
seurantalosse.
Peetigi siis suur pidu ära, nii tähtis,
et rohigi ei kasva, nagu öeldi. Rahvast
kogunes palju-palju, eriti lapsi. Rannal
hakkas pasunakoor mängima ja marssis
ees, seejärel lapsed, kõik palja jalu, siis
kõik teised. Pidumaja laes põles suur
gaasilamp. Esitati kena näidend, aga mis
– ei mäleta. Siis tantsiti. Soomlased olid
kanged tantsima, püksid lossis, kubemeni
nahksäärtega
suss-saabastes,
ninad
ülespoole, haisedes hülgerasva järele. Ka
saarenaised olid sussides ja omakootud
sukkades, mille villad Virust viidud. Peas
sitsirätikud, seljas pikkade varrukatega
pluusid ja pikad seelikud, ees kirevad
põlled. Pidu lõppes alles päikese tõustes.
Meie ärasõidu ajaks oli saare rahvas
aegsasti randa tulnud. Jälle lapsed ja
suuremadki palja jalu vees, vanad raugad
istumas kividel. Veel hüvastijätt, ja ärasõit
Viru randa.
Kirja pandud Mahus 1979. “Padaorust
Viru mereni. Viru-Nigula kihelkonna
kirjanduslik-kodulooline antoloogia”.
Viru-Nigula ja Tallinn 994, lk 43−44.

AHOI!! 27. juunil esietendus
Käsmu rahvamajas Lavakunstikooli 24.
lennu esimene lavastus “AHOI”, mis on
valminud üliõpilaste ühistööna.
“AHOI” … Kui ma seisan sisemaal
künka otsas, siis ma näen teist mäge või
metsa oma ees. Aga kui ma seisan põlvini
meres, siis on terve maailm mu ees lahti.
Lugu Käsmu kaptenite külast, mille
elanikud olid paljunäinud ja -kogenud,
väga rikkad. Neil oli teine lõhn. Välismaa
ja maailmamerede värske hõng.
Suhe maaga oli keeruline. Käsmu
oli nagu Hong Kong. Käsmus kehtis
kohaliku
raha
kõrval
ametliku
maksevahendina inglise nael. Kõlab ju
pisut absurdimaigulise muinasjutuna. Ja
peaaegu kõik Käsmu mehed olid kaptenid.
Millise õhu see võis küll ühele laheäärsele
külakesele luua! Ja lõigi. Seda on ikka
veel tunda. Tänased teatrikooli noored
tutvusid Käsmuga, kohtusid inimestega ja

tuhlasid arhiivides. Minevikku ja olevikku
põimival tunnetusel sündinud lavastus
räägib omadest ja võõrastest. Ka see
lavastus ise on lustlik kõrvalpilk võõrastelt
... kes on Käsmu poolt. Ahoi!
24. lend mängib, laulab ja tantsib.
Esimest korda on võimalus näha koos
mängimas 24. lennu tudengeid: Mait
Joorits, Mikk Jürjens, Lauri Kaldoja,
Marta Laan, Roland Laos, Marko Leht,
Kertu Moppel, Jekaterina Nikolajeva, Liis
Proode, Liisa Pulk, Katariina Ratasepp,
Artur Tedremägi, Jüri Tiidus, Mihkel
Tikerpalu, Hendrik Toompere, Kristjan
Üksküla, Sandra Üksküla. Lavastaja
Uku Uusberg, kursusejuhendaja Hendrik
Toompere JR. Etendused 3/4/5/6/9/10/
11/12. juulil kell 19.00. Pilet 200/150
(õpilased, tudengid, pensionärid). Piletid
saadaval Piletimaailmas, broneerimine
+50 681 73. Kohtade arv piiratud! Ainult
10 etendust!
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Mõeldes noorsootööle ja ametivõistlusele ehk e-intervjuu Heleniga
Lääne-Virumaal toimusid esmakordselt
noorsootöötajate ametivõistlused. Mida
see sisuliselt tähendas? Hommikul kella
kümnest kuni hiliste õhtutundideni tuli
noorsootöötajatel igasuguseid erinevaid
ülesandeid, sh praktilist igapäevatööd
puudutavaid probleeme, lahendada.
Päev algas loominguliselt – kõik pidid
improviseerima ette antud materjalidest
endale noortepärase ja omanäolise riietuse,
mis peaks vastu õhtuni. Väga lõbus oli
avastada kangatükkide, paelajuppide,
litrite, pärlite ja muude vidinate hulgast
vanaemadeaegsed sukatripid, panin natuke
pitsi lisaks, sidusin käbid ehteks kaela ja
“kostüüm” oligi valmis :-)
Päeva
raskeim
ülesanne
oli
igapäevatööd puudutav kirjalik test,
kus tuli vastata küsimustele noorsootööd
puudutavate seaduste, noori toetava
võrgustiku toimimise, noorte nõustamist
ja teavitamist puudutavate teemade ning
üldiste teadmiste kohta Eestis noorsootööga seonduvast.
Järgmiseks ülesandeks oli kandideerida
loosiga saadud ametikohale. Kodust oli
kõigil kaasa võetud enda foto, millele

tuli kiirelt valmistada raam. Loositi
väga põnevaid ametikohti: kes pidi
kandideerima vabatahtlikuks Aafrikasse,
kes olümpiamängude korraldajaks või
AIDS-i ennetuskeskuse juhatajaks, kes
looduskaitsjaks, missiks, “Reporteri”
saatejuhiks, Playboy toimetajaks või
seebika staariks. Loosi tahtel kandideerisin
ratsatalu perenaiseks.
Kodutööna pidi igal osalejal olema
ette valmistatud kuni 5 minuti pikkune
esitlus teemal “Parimad hetked
noorsootöös”. Materjali otsimine ja
kokkupanek oli põnev, pani mõtisklema
igapäevaste tegemiste, mõnikord ununema
kippuvate eriliste hetkede ja minu töö
rõõmude üle.
Päeva mahukaimaks ettevõtmiseks
kujunes aja peale ellujäämiskursuse
õpperaja läbimine. Rada oli koostatud
ülesannetest, mis noorsootöös ette
tulevad. Võib ju kummaline tunduda
aga noorsootöötaja peab kõigeks valmis
olema ja oskama lahendada erinevaid
situatsioone. Sportliku hasardiga sööstma viburajale, ilma abivahenditeta kolme
minuti jooksul süütama lõkke ning

oskama erinevaid sõlmi teha. Läbitud
esmaabikursused osutusid kasulikuks,
kui tuli abistada luumurruga vigastatut
ja kutsuda raadiosaatja abil päästjaid.
Polegi nii lihtne sellises olukorras säilitada
rahu ja arusaadavalt selgitada oma
asukohta, kui aadressiks on “metsas, puu
all” … Matkavarustuse kokkupanek ja
kinnisilmi takistusriba läbimine nõudsid
tähelepanu, meeskonnatööd ja oma
kaaslase usaldamise oskust. Üllatavalt
keeruline oli seotud silmadega erinevate
jookide ära arvamine. Selles on küllaga
arenemisruumi :-)
Pikk päev lõppes kokkuvõtete
tegemisega,
žürii
tagasiside
ja
hinnangute andmisega. Vahetasime
kolleegidega kogemusi, mõeldes meie
praktilise igapäevatöö väärtustamise ja
tunnustamise olulisusele ning teadmisele,
et oleme noortele vajalikud :-)
Lisaks tänukirjale ja kingitustele anti
parimatele ka soovituskiri osalemaks
2008. aasta sügisel toimuvatel üleriigilistel
noorsootöötajate ametivõistlustel.
Heleni mõtted pani kirja MK toimetaja

Linnavalitsuse ja –volikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2007. a kohta
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid
esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse
alusel linnavolikogu 7. märtsil 2006. a määratud
deklaratsioonihoidmise komisjonile. Linnapea Allar
Aron ja linnavolikogu esimees Anne Tasuja esitasid
majanduslike huvide deklaratsioonid siseministrile.
Deklaratsioonide andmed avaldatakse vastavalt
korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud
majanduslike huvide deklaratsiooni vormile.
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Ametikoht. 3. Asutus
(tööandja). 4. Ametipalga aste ja ametipalk. 5.
Kinnisvara. 6. Registrisse kantud autod, veeja õhusõidukid. 7. Aktsiad, osakud ja muud
väärtpaberid: eminent, liik, kogus, nimiväärtus,
koguväärtus. 8. Pangaarved: pank, arve liik ja nende
arv. 9. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele
isikutele. 10. Muud varalised kohustused. 11.
Muud regulaarsed tulud. Sulgudesse on märgitud
deklaratsiooni koostamise kuupäev.
1. Anne Tasuja. 2. Linnavolikogu esimees. 3.
Kunda Linnavolikogu. 4. 16 000 krooni. 5. Korter
Kunda linnas (1/2 ühisomandit). 6. Sõiduauto
Suzuki Liana (2004, ühisomandis). 7. Ei ole. 8.
Hansapank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. (08.04.2008)
1. Einar Vallbaum. 2. Linnavolikogu aseesimees.
3. Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole 5. Korter Kunda
linnas, kinnistu Kunda linnas ja Viru-Nigula vallas.
6. Ei ole. 7. AS Lajos, lihtaktsia, 1 800 tk., 1 000
kr., 1 800 000 kr. 8. Hansapank, arvelduskonto,
Hansapank krediidikonto. 9. Hansapank, eluaseme
laen. 10. Käendusleping 3 860 563 kr., AS Hansa
Liising, sõiduauto Mitsubishi Colt liising. 11.
Töötasu AS-ist Lajos, Eesti Rahvusvaheliste
Autovedajate Assotsiatsioonist ja OÜ-st Pronomen
Invest ning linnavolikogu tööst osavõtu tasu
(28.04.2008)
1. Arvo Vainlo. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto,
Hansapank, kogumispensioni konto, Hansapank,
väärtpaberikonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu
AS-ist Kunda Nordic Tsement, juhatuse liikme tasu
KÜ-st Mäe 18, linnavolikogu tööst osavõtu tasu
(30.04.2008)
1. Meelis Einstein. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Elamumaa Kunda linnas
ja Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Toyota Corolla
(2000). 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto
(2). 9. Hansapank, kodulaen 100 000 kr. 10. Ei
ole. 11. Töötasu AS-ist Kunda Nordic Tsement,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2008)
1. Margus Jaago. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Hansapank, arvelduskonto, Nordea Pank,
arvelduskonto, Hansapank krediidikonto, Nordea
Pank krediidikonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11.
Töötasu Erakonnast Isamaa ja Res Publica Liit,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2008)
1. Jaak Jalakas. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas.
6. Ei ole. 7. Hansa pensionifond, osak, 700 tk., 10
kr., 7000 kr., Saku Õlletehas, aktsia, 46 tk., 10 kr.,
460 kr. 8. Hansapank, arvelduskonto, SEB pank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu
Kunda Ühisgümnaasiumist, linnavolikogu tööst

osavõtu tasu (30.04.2008)
1. Tarmo Lallo. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Hansapank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei
ole.. 11. Töötasu AS-ist Lajos, linnavolikogu tööst
osavõtu tasu (30.04.2008)
1. Andrei Babkin. 2. Linnavolikogu liige. 3.
Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter
Kunda linnas.6. Sõiduauto Nissan Maxima QX
(1996). 7. Ei ole. 8. Hansapank arvelduskonto,
Hansapank kogumispensioni konto, Hansapank
investeerimishoiuse konto. 9. Ei ole. 10. Ei ole.
11. Töötasu ABB AS Kunda Korrashoiukeskusest,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu (01.04.2008)
1. Meelis Suban. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole 5. Korter Kunda linnas. 6.
Sõiduauto Fiat Regata (1985), sõiduauto VAZ 21051
(1990). 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto, SEB
pank, arvelduskonto, Hansapank, krediidikonto. 9.
Ei ole. 10. SEB pank, sõiduauto Fiat Panda liising.
11. Töötasu Kunda Muusikakoolist, Hariduse- ja
Kultuuriseltsist KAUR, linnavolikogu tööst osavõtu
tasu (22.04.2008)
1. Marina Izjumova. 2. Linnavolikogu liige. 3.
Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei
ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto (2),
Hansapank, krediidikonto (2). 9. Hansapank, noore
pere eluaseme laen 408 813 kr. 10. Ei ole. 11.
Perearsti töötasu, linnavolikogu tööst osavõtu tasu
(30.04.2008)
1. Ando Källo. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Elamumaa Kunda
linnas, ärimaa Kunda linnas. 6. Ei ole. 7. Osak
400 tk., 1000 kr., 400 000 kr. 8. Hansapank,
arvelduskonto. 9. Hansapank, 87 017 EUR. 10. SEB
pank, OÜ A.K.Buss laenukäendus. 11. Töötasu
OÜ-st A.K. Buss, linnavolikogu tööst osavõtu tasu.
(30.04.2008)
1. Niina Gruša. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto. 9.
Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu AS-ist OG Elektra,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu (30.04.2008)
1. Rein Uukareda. 2. Linnavolikogu liige. 3.
Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda
linnas (kaasomand). 6. Sõiduauto Volkswagen
Polo (2001) (kaasomand). 7. Ei ole. 8. Hansapank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu ASist Kunda Nordic Tsement, Eesti Haigekassa hüvitis,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu. (29.04.2008)
1. Tiina Salusaar. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas. 6.
Ei ole. 7. OÜ Salmeri, osak, 400 tk., 100 kr., 40 000
kr. 8. Hansapank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei
ole. 11. Töötasu OÜ-st Salmeri, linnavolikogu tööst
osavõtu tasu (02.04.2008)
1. Heldur Lahne. 2. Linnavolikogu liige. 3.
Kunda Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter
Kunda linnas. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu
Ida-Eesti Päästekeskusest, AS-ist Baltic Tank,
Riigi- ja omavalitsusasutuste töötajate AÜ Liidust ,
linnavolikogu tööst osavõtu tasu. (18.04.2008)
1. Uno Trumm. 2. Linnavolikogu liige. 3. Kunda
Linnavolikogu. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto

Superstaarid promenaadil

Rahvusvaheliste artistidega Promenaad toimub käesoleval
aastal 15.−16. augustil ning kutsub kontserte kuulama IdaVirumaale Toilasse. Promenaadi jooksul astuvad kontserdilavale
mitmed tuntud artistid. Nii saab 15. augustil kuulata kuulsat
Moskva Balalaikade kvartetti ning 16. augustil toimuva Oru
pargi promenaadi peaesinejad on Birgit Õigemeel, Riho Sibul
ning vokaalsed virtuoosid “Cosmos” Lätist. Kaks päeva kestev
Promenaad pakub oma külalistele mitmekesist programmi
ning nii toimub sel aastal lisaks kontsertidele romantiline
öökino, jalgrattamatk Sakalt Toilasse ning Admirali regatt.
Täpsema info Promenaadist ja piletihindadest leiab Promenaadi
kodulehelt www.promenaad.com. Toila Vallavalitsus ja Eesti
Muusikaagentuur, Tiit Salvan (tel 5018081), Rauno Tagel (tel
55597937).

(2). 9. Ei ole. 10. Ei ole. 11. Töötasu Sihtasutusest
Virumaa Muuseumid, linnavolikogu tööst osavõtu
tasu. (30.04.2008)
1. Allar Aron. 2. Kunda linnapea. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. 26 000 krooni. 5. Elamu ja
garaaž Kunda linnas (ühisomand). 6. Sõiduauto
Opel Vectra (1998). 7. Ei ole. 8. Hansapank,
arvelduskonto, Hansapank krediidikonto. 9.
Hansapank 539 130 kr. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
(21.04.2008)
1. Urmas Lepik. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter Lääne-Virumaal
Kadrinas (ühisomand abikaasaga). 6. Ei ole. 7.
Ei ole. 8. SEB pank, arvelduskonto, Hansapank,
arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ühisliising AS,
sõiduauto Renault Thalia liising. 11. Töötasu
Kunda linnavalitsusest. (29.04.2008)
1. Riina Sooäär. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas. 6.
Ei ole. 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto (2),
Hansapank krediidikonto. 9. Hansapank 275 000
kr. 10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda linnavalitsusest
(22.04.2008)
1. Elena Erm. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas. 6.
Ei ole. 7. Hansapank, pensionifond, K3 osakud 13
855 kr. 8. Hansapank, arvelduskonto. 9. Hansapank,
väikelaen 33 506 kr., Hansapank, õppelaen 26 921
kr. 10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda linnavalitsusest
(09.04.2008)
1. Kai Parkja. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter Kunda linnas,
eramu Rakvere linnas (1/2 kaasomandis). 6. Ei ole.
7. SEB pank, progressiivne pensionifond, K1 osakud
24 840 kr. 8. SEB pank, arvelduskonto, Hansapank,
arvelduskonto, Hansapank, krediidikonto. 9. SEB
pank, eluasemelaen (kaastaotleja) 61 042 EUR.
10. Ei ole. 11. Töötasu Kunda linnavalitsusest
(30.04.2008)
1. Kalev Sädeme. 2. Linnavalitsuse liige. 3.
Kunda Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Eramu ja maa
Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Toyota Hi-Luxe
(2001). 7. Ei ole. 8. Hansapank, arvelduskonto,
SEB pank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Sõiduauto
ja väiketraktori liising. 11. Töötasu AS-ist Kunda
Nordic Tsement, linnavalitsuse tööst osavõtu tasu
(08.04.2008)
1. Ants Kerner. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Korter ja garaaž
Kunda linnas. 6. Sõiduauto Ford Mondeo (1997),
sõiduauto Opel Omega (2002). 7. AS Kunda
Auto, lihtaktsia , 63 tk., 1 500 kr., 94 500 kr. 8.
Hansapank, arvelduskonto. 9. Ei ole. 10. Ei ole.
11. Töötasu AS-ist Kunda Auto, Eesti Haigekassa
hüvitis, pension, linnavalitsuse tööst osavõtu tasu
(21.04.2008)
1. Priidu Vilmer. 2. Linnavalitsuse liige. 3. Kunda
Linnavalitsus. 4. Ei ole. 5. Elamumaa Kunda linnas
ja Viru-Nigula vallas. 6. Sõiduauto Opel (2005).
7. OÜ Viiskümmend viis, osak 1 tk., 20 000 kr.,
20 000 kr. 8. Hansapank, arvelduskonto (2), SEB
pank, arvelduskonto, Hansapank, krediidikonto,
Hansapank, kogumispensioni konto. 9. Ei ole. 10.
Ei ole. 11. Töötasu AS-ist Fortum Termest, pension,
linnavalitsuse tööst osavõtu tasu (22.04.2008)

Spordikompleks
on juulikuus suletud
Augustis avatud:
esmaspäev, kolmapäev, reede
kell 12.00−20.00.
Teisipäev, neljapäev,
laupäev, pühapäev − suletud

Juulikuu
kultuurikalendrit
vt www.kunda.ee
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RAAMATUKOGU ANNAB TEADA
Raamatukogus on pidevalt väljas
raamatunäitused uudiskirjandusest, mitmesugused isiku- ja teemanäitused. Lastel
on võimalik raamatukogu lugemissaalis
kasutada internetti, mängida lauamänge,
lugeda ajakirju. Otsida materjale referaadi
jaoks (ka arvuti abiga ), uurida aime- ja
tarkuseraamatuid. Nooremale koolieale
ja kodustele lastele pakume endiselt igal
kuul teisel teisipäeval “Jututuba”, kus
lapsed saavad meisterdada ja kuulata
erinevaid lugusid. Lasteaialastele ja
õpilastele korraldame tutvumiskäike
raamatukogusse ning viime läbi raamatukogutunde. Raamatukogutunni läbiviimiseks on vaja kokku leppida ajas ja
teema osas telefoni teel: +32 21 824.

Uudiseks on, et raamatukogud võivad
vabalt koju laenutada ka helisalvestisi
(mille ilmumisest on möödunud neli
kuud). 01. septembrist on raamatukogus
ID-kaardi omanikel võimalik registreerida
lugejaks, kasutades edaspidi kaarti
lugejapiletina. Teavikute tagastamise
tähtaega saab pikendada e-posti teel
raamatukogu@kunda.ee.
Raamatukogu palub kõiki 2008. aastal
Kunda linnas sündinud beebide vanemaid,
kes 02. juunil 2008 ei saanud osaleda
üritusel “Minu esimene raamat”, tulla
oma lapse raamatule järgi Kunda linna
raamatukogusse.
Leili Eiskop
Raamatukogu juhataja

Kunda noortejuht oli ametivõistlustel edukas
Lahemaa rahvuspargi Loobu matkakeskuses toimusid esmakordselt LääneVirumaa maavalitsuse korraldatud noorsootöötajate ametivõistlused. Hommikul
kella kümnest kuni hiliste õhtutundideni
tuli lahendada erinevaid ülesandeid, mis
puudutasid noorsootöötajate praktilist
igapäevatööd. Hindajateks olid Eesti noorsootöö maastikul tunnustatud spetsialistid:
Lianne Ristikivi (Eesti Noorsootöötajate

Ühendusest), Urmo Reitav (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemiast) ja Argo Bachfeldt
(TÜ Narva Kolledžist). Iga ülesande
sooritamiseks olid kindlad reeglid ja ette
antud ajalimiit.
Kunda noortejuht Helen Jagant oli
ametivõistlustel tubli ja edukas, pälvides
tänukirja ning soovituskirja, osalemaks
2008. aasta sügisel toimuvatel üleriigilistel
noorsootöötajate ametivõistlustel. MK

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI 58. LEND
GRISSE SÜDA – kuldmedaliga tunnustatud gümnaasiumilõpetaja, ainekiituskiri soome ja
eesti keeles ning kehalises kasvatuses, klienditeeninduse kutsetunnistus, tänukiri tubli töö
eest õpilasomavalitsuses, tänukiri tublile klassivanemale. TEISI UUENI – hõbemedaliga
tunnustatud gümnaasiumilõpetaja, ainekiituskiri inglise ja eesti keeles ning kehalises
kasvatuses, klienditeeninduse kutsetunnistus. RAILIS KORJUHIN – hõbemedaliga
tunnustatud gümnaasiumilõpetaja, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, klienditeeninduse
kutsetunnistus, tänukiri tubli tegevuse eest liikumisrühmas ja ökofestivalil, tänukiri tubli
tegevuse eest X noorte laulu- ja tantsupeol. KARINA KUNINGAS – gümnaasiumi
lõputunnistus, klienditeeninduse kutsetunnistus. MERILIN KÄRMAS – gümnaasiumi
lõputunnistus “neljade-viitega”, klienditeeninduse kutsetunnistus. JULIA MARK
– gümnaasiumi lõputunnistus, klienditeeninduse kutsetunnistus. IRINA MIKEROVA
– gümnaasiumi lõputunnistus, klienditeeninduse kutsetunnistus. AGO-JUHAN
MUSTONEN – tänukiri omanäoliste loovtööde eest. JANIKA MÖLS – gümnaasiumi
lõputunnistus “neljade-viitega”, klienditeeninduse kutsetunnistus. JANA RANDII
– gümnaasiumi lõputunnistus “neljade-viitega”, ainekiituskiri vene keeles. MAGNUS
SIRELMETS – gümnaasiumi lõputunnistus, ainekiituskiri kehalises kasvatuses,
madruse kutsetunnistus, tänukiri tublile fotograafile. JAANUS STERN – gümnaasiumi
lõputunnistus, ainekiituskiri bioloogias, madruse kutsetunnistus, tänukiri tubli tegevuse
eest näiteringis. KSENIA ZUJEVA – gümnaasiumi lõputunnistus “neljade-viitega”,
klienditeeninduse kutsetunnistus. MART TAMBERG – gümnaasiumi lõputunnistus.
IRIS TANDER – gümnaasiumi lõputunnistus. CATTY TIRMASTE – gümnaasiumi
lõputunnistus “neljade-viitega”, madruse kutsetunnistus. AIVE UUENI – gümnaasiumi
lõputunnistus “neljade-viitega”, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, klienditeeninduse
kutsetunnistus, tänukiri tubli tegevuse eest liikumisrühmas. MADIS VANATOA –
gümnaasiumi lõputunnistus, ainekiituskiri kehalises kasvatuses, madruse kutsetunnistus.
MADIS VELLAMÄE – gümnaasiumi lõputunnistus “neljade-viitega”, ainekiituskiri
inglise keeles ja arvutiõpetuses. AVE VILDEK – gümnaasiumi lõputunnistus,
klienditeeninduse kutsetunnistus. Allikas: Kunda ühisgümnaasium

Presidendi vastuvõtul käis 9 abiturienti Lääne-Virumaalt
19. juunil toimus Vabariigi Presidendi ja pr Evelin Ilvese vastuvõtt presidendilossi roosiaias
üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste parimatele lõpetajatele. Lääne-Virumaalt oli vastuvõtule kutsutud üheksa noort. Kunda Ühisgümnaasiumist käis vastuvõtul Grisse Süda. MK

29. juunil alustati Karepal Kalame talus taas Kultuuriakna
üritustesarjaga. Selle suve sari “Ühe pildi näitus” toob Kalamele, mis oli ühtaegu
ka kunstnik Richard Sagritsa suvekodu ja ateljee, rahvaga vestlema ja oma kaasavõetud
maali tutvustama, Eesti kunstnike paremiku. Sarja esimeseks külaliseks oli Leonhard Lapin,
legendaarne kuju eesti kunstimaailmas. MK

Kristjan Rätsep tõusis poodiumi kõrgeimale astmele.

Kunda
motoklubisse kuuluv Kristjan Rätsep tegi Euroopa juunioride motokrossi meistrivõistluste
Türi etapil Kihli rajal kõikide selle hooaja tippudega võidu
kihutades nii head sõitu
(esimeses stardis teine ja teises esimene koht), et tõusis EMX2 Junior masinaklassis juba
mitmendat etappi järjest poodiumi kõrgeimale astmele. Tema vendRätsep
Priit hõivas
kahe sõidu kokkuvõttes (esimeses sõidus kolmas ja teises viies) kolmanda koha, mis
kergitas ta sarja kokkuvõttes seitsme etapi järel 185 punktiga kolmandaltteiseks.
kohalt
EMX2 Junior Euroopa MV ülivõimsa liidrina jätkab aga Kristjan Rätsep, kokku
kellel
285 punkti.MK

Firma teeb üldehitustöid, fassaadide-ja katuste paigaldust ning
renoveerib! Tel: 51 82 940. Info borkholmgrupp@gmail.com
FORTUM TERMEST annab teada, et nende Kunda kontor enam ei tööta. Kunda kliente
teenindab Ida-Eesti piirkonna klienditeenindus Rakveres (Turu plats 3, 44310 Rakvere, tel:
322 1720, faks: 327 0601, e-post: ida.eesti@fortumtermest.ee). Alates 1. oktoobrist on 1137
krooni. Sellele lisandub käibemaks 18%.

MAIMO KALMISTO,
seisma jäi päevade rutt,
me vaikses leinas langetame
pea.
Avaldame kaastunnet pojale
perega ja elukaaslasele
Väinole.
Perekond Altvälja, Randver
ja Reino

Kunda linna ajaleht
MEIE KODU. Väljaandja: Kunda
linnavalitsus. Toimetuse kolleegium:
Sulev Kool, Heldur Lahne, Anne Paavel,
Riina Sooäär, Arvo Vainlo. Toimetaja:
Ebe Pilt (telefon: +32 55 998, e-post:
ebe[ät]kunda.ee). Keelelist korrektuuri aitab teha Tiiu Raju, tõlkida Moonika
Mägipõld. Trükkija: AS Trükis (Jõhvi,
Pargi 27 F; telefon: +33 72 666). Trükiarv: 1500 (leht on lugejaile TASUTA).
Toimetuse aadress: Kasemäe tn 19,
44107 KUNDA. Kaastöid, kuulutusi,
teateid ja reklaami võetakse lehetoimetuses vastu ESMASPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kl 9–12.
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