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Kundalased tegid soomlastega
sõbrakaupa
Toimetas:
liina laks
liina.la ks(at)ajale ht.e e

„Kui need „Tasuja” poisid linna p oole läksid, siis marssisid nii
v ahvast i, silmale oli ilus vaadat a. Aga kui nad tagasi tulid , siis
kõndisid t avaliselt . Ma küsisin:”Miks te nüüd ei marsi? Nii kena
oli!”
Ne ma d vastasid:”Ei saa ma rssida, nii palju rahvast on ümbe rringi,””
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pajatas üks sadamatöötaja. Rahvast oli Kunda sõbralaadale kogunenud
kui murdu. Autod seisid nii pikalt laada-ala ee s, et linnapea Kaido Ve ski
hakkas juba turvalisuse pärast muret tundma.
Oli üks neid haruldasi juulipä evi, mil õhus oli juba korra likku suve tunda .
Kunda sadamas seisis sõpruslae v „Tasuja”. „Tasuja” me eskond oli aga
laadaplatsil lipuvalve s. Para sjagu vahe tasid 140 kohaletulnud soomlase
e sindajad Kunda linnapeaga sõpruskaupa: kartulid läksid soomlastele, vili
ja aja looraamatud aga Kundasse.
Kaido Veski rääkis hilje m, kuidas nii Kundas kui ka Soomes pe etavad
sõbralaadad üksteisest e rine vad. „Ee stlase d vaatavad seda pigem kui
kultuuri osa, kui võimalust muhe dalt ae ga veeta. J a meil on siin väga
muhe, stressivaba õhkko nd,” kiitis linnapea . Soomes seevastu paistab
silma ajalooline taa k. „Niinimetatud Ulgume resaared või Ava me re saare d
on ju Ve nemaa käes. Soomlaste jaoks tähendab laat pigem ükste ise ga
suhtle mist, meenutamist. Alguses me seda ei mõistnud – kas te siis ei
taha laulda, ta ntsida, kultuuri te ha? Aga siis saime aru, et nende jaoks
tähendab se e aeg midagi hoopis muud kui meie jaoks,” selgitas Kaido
Veski. Se da eripära näitasid ka soomlaste e motsionaalsed te rvituskõne d,
mil ühe küla lise silma d lausa niiske ks tõmbusid.
Laadamelu jagus nii vä ike ste le kui suurte le. Muusikat mä ngiti ka ks päe va
ja kohal olid sää rase d staarid nagu Tanja Mihhailova ja Svjata Va tra.
Vaimu- ja ihutoidu eest kandis aga teiste se as hoolt kirjanik O lavi
Ruitlane, ke s pida s koos kultuurite gelastega otse räime küpsetusvõistluse
kõrva l konkure erivat kohvikut „Vee peal”.
Kaupme estest se ast paistsid silma käsitöö- ja söögikraami müüjad.
Linnapea sõnul te hti kauple jate seast te adlik valik ja niinime tatud
„hilbukaupme hi” seda puhku sõbra laadale ei lastud. Fookusesse pidi jä äma
e esti toit ja käsitöö. Soome sõpru müüjate seas polnud. „Üks härrasmees
soovis küll vanade raamatutega tulla, aga ta vist siiski ei tulnud,” rääkisid
korra ldajad. „Pidime siin hommikul kaupmehi lausa väravast ta gasi
sa atma ,” ne ntis Kaido Veski.
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