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Kadrina valla ajaleht

Kadrina sajandi sündmus ehk tänulik meenutus

Kadrina Segakoor tähistas Soome 100. sünnipäeva
sõprusvallas Janakkalas, kus astus üles koos sealse Janakkalan Viihtekuoro sõpradega.
Kooride vahel on sõprussidemed olnud juba 26 aastat,
alates kevadest 1991. Kadrina
Segakoor on selle aja jooksul
külastanud Soome sõprusvalda
8 korral. Samapalju on Janakkala koor külastanud ka Kadrinat. Nad on tulemas meile ka
2018. aastal!
Sõprusvalda viisid Soome sünnipäeva õnnesoovid Kadrina vallavolikogu esimees Madis Viise ning kultuuri- ja
spordikomisjoni esimees Mati Tiiter, kes kutsus sõpruskoori
osalema ka meie 2019. aasta üldlaulupeole.

Uutele vallakodanikele rattad
Igaüks, kes registreerib end Kadrina valla elanikuks kuni 31.
detsembrini 2017, osaleb jalgrataste loosimises.
Iga 15 registreerunu kohta läheb loosi üks jalgratas Scott,
turustajaks Hawaii Express, võidurattad valitakse välja
vastavalt võitja soole ja vanusele. 28. novembri seisuga oli
Kadrina vallas 4968 elanikku. Sooviks on aastavahetuseks
taas ületada 5000 elaniku piir.
Vallakodanikuks saab end registreerida nii vallamajas
kui portaali www.eesti.ee abil.
Jalgrattad loositakse välja hiljemalt 2018. aasta kolmekuningapäeval.
Avo Seidelbergi foto

Pritsimajal uus kuub ja naissalk
250 tubli abilist lõi kaasa, et
teoks saaks enneolematu
Jõuluvanade Konverents
Kadrina vallas. Püüan neid
kõiki hea sõnaga
meenutada.

Aitäh usinatele sõpradele
Hulja ja Vohnja raamatukogust, kes aitasid jõulurõõmu jagada ka väljapoole
Kadrinat. Hiigelsuur tänu
Õnne Kiviperkile, kes abistas
igakülgselt sündmuse ettevalmistustel, valmistas imeilusa
lavakaunistuse ning tutvustas
Jõuluvanadele Vohnja kooli
elu ja olu.
Aitäh, Liis Ambos, sest
tänu Sinule helises kõikidest
kõlaritest muusika. Aitäh,
Marge Mägi, et olid alati
olemas täpselt siis kui vaja ja
aitasid kõigega, mis ette
juhtus.
Aitäh, Carmel Meelind,
Morten Birk ja Janno Jaagumets, et püüdsite päeva
uhkesti pilti. Aitäh, Virumaa
Teataja, Külauudised ja Maaleht, et meie sündmusest
kirjutasite. Tänu teile teatakse
ka saja aasta pärast, et kõik
need Jõuluvanad olid meie
juures.

Kadripäeval, 25. novembril, avati Kadrina renoveeritud
päästehoone. 24 000 eurot maksnud remondi järel saab
suuremaks ehitatud majas varju päästemasin SUSI.
Lisaks esitleti MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalka.
Asutajaliige Anneli Nagel selgitas: „Undlas ja Aukülas
tegutses läinud sajandi 30ndatel ja 40ndatele sellise nimega
salk. Kummardusena neile tublidele naistele sai valitud
selline nimekuju. Naissalga eesmärgiks on turvalise
elukeskkonna säilitamine, paremaks muutmine, inimeste
ohutusalaste teadmiste tõstmine, piirkonna elu arendamine
ja Kadrina vabatahtlikele päästjatele toeks olemine. Plaanis
on luua ring 7-14 aastastele lastele. Huvilised võivad
ühendust võtta e-posti aadressidel anneli.nagel.001@mail.ee
või liisambos@gmail.com .“
Päästjad jagasid välja 17 tänukirja tunnustuseks nii
remonditööde kui ka SUSI hankimise ning annetuskampaania korraldamise eest. Majal on nüüd ka suur ja ilus silt.

Suur tänu armsatele abilistele,
kes muutsid 17. Ülemaalise
Jõuluvanade Konverentsi
nõnda vahvaks kui see oli.
Aitäh, Jaanus Reisner, et
avasid Jõuluvanadele vajalikuks ettevalmistuseks oma
kodu ukse. Suur aitäh Kadrina
Maanaiste Seltsile hommikuse
suupiste eest, et Jõuluvanadel
oleks energiat päevale vastu
astuda.
Aitäh vahvatele sõpradele
lasteaiast Sipsik toreda ja
tegusa lõunapooliku eest.
Tänud, MTÜ Kadrina Tervise ja Rahvakultuuri Rühmik, et lõbustasite Jõuluvanasid ja teisi tublisid osalejaid
vahvate ja mitmekülgsete
tegevustega.

Läsnal saab jälle kino

CADrina võit taas Tallinnasse

Ligi 30 aastat pärast viimaseid kinoseansse Läsnal otsustas
Viljar Pipenberg kino taastada. 7. detsembril esilinastus film
“November”. Erilist rõõmu valmistas, et saalis istus nii
mõnigi, kellel aasta 1989, mil viimati filmi näidati, hästi
meeles oli. Pipenberg lubab iga kuu kahel neljapäeval Läsna
rahvale ja ka kaugematele huvilistele parimad filmid kohale
tuua.
Lisete Laissaar

Neerutile mobiilimäng
Projekti „Lights On!“ raames töötatakse välja mobiilimäng
Neeruti piirkonna tutvustamiseks. Selle telefoni allalaadimise järel saab kohalikke objekte külastades lahendada
erinevaid harivaid ülesandeid. Lisaks on võimalik saada
infot ka ümberkaudsete huvipunktide ja teenusepakkujate
kohta.
Teenusepakkujaid, kes soovivad end mängu kaudu
kajastada, on oodatud kontakteeruma meilitsi piret.eit@ut.ee
või telefonitsi 507 6560.

Kaheksandal ITi ja NUTIfestivalil CADrina, millel ülesandeks laulukaare joonestamine, tuli võitjaks Tallinna
Tehnikakõrgkooli võistkond ja seda juba viiendat korda.
Kadrina Keskkooli Meeskond koosseisus Aleksander
Frolov, Henry-Sven Adams ja Henri Herm, keda juhendas
Holger Bremen, platseerus kolmandaks.
Uuenduslikuna oli festivalikavas CADrobotics programm, mille käigus hankisid lasteaia- ja algklasside lapsed
esimesi teadmisi robootikast nagu fotol näha. Korvpallis
mängiti taas CADcupi turniiril.
„Mina ka“ teemalises avapaugus lõi kaasa sadakond
koolinoort, lavastajaks Rakvere teatri helitehnik Tarmo Kesküll ning inspireerijaks Kadrina kandi rahvaviis.
Traditsiooniline õhtujuht, telestaar Urmas Vaino nimetas
CADrinat kogu Eestis unikaalseks fenomeniks, mille juurde
tuleb alati rõõmuga tagasi.
Festivali uus kodulehekülg www.cadrina.ee annab kogu
toimuvast põhjaliku ülevaate kümnete videote, kolmekümne artikli ning sadade fotode abil.

Aitäh vahvatele tantsulastele, kes üheskoos Jõuluvanadega tantsu lõid. Aitäh,
Mari Riina Rist, Heli Napp,
Marika Randver ja Margus
Laugesaar meeleolukate ja
jõulurõõmsate töötubade läbiviimise eest.
Aitäh, Õnne Kiviperk,
Jaanika Post ja Helena Mägi,
et täitsite kohviku jõulumaitsetega ning tänu ka kohviku perenaisele Reele Raapile. Tänud, Kotka-Jaani talu
ning Tänava talu, et tulite
meiega oma mõnusaid tooteid
jagama.
Aitäh ja pikad paid kõikidele advendikontserdil esinejatele ning nende juhendajatele. Jõuluvanad ei jõudnud
kontserdi headust ära kiita!
Jõuluvanade poolt aitäh
Kadrina Spordikeskusele kosutava supluse eest ning Hostelile hüva öömaja eest. Suur
tänu Päevakeskusele hubase
ruumi eest, Karl Meosile ja

Lembit Liikerile Jõuluvanade
tantsitamise eest, Kersti Kaubile uhke kõhutäie eest. Suur
kraaps ja kummardus ning
lõpmatud ovatsioonid Jõuluvanade poolt Cadenciale, sest
sõnadest jääb tänu väljendamisel väheks.
Aitäh, Rein Sikk, et Jõuluvanad Kadrinasse kutsusid.
Aitäh, Erich Petrovits, et
korraldamisel nõu ja jõuga
abiks olid.
Aitäh kõigile, kes seda
vahvat jõuluimet kaema tulid
ning selle oma kohalolekuga
veel imelisemaks muutsid.
Jõuluvanadele, -memmedele
ja Päkapikkudele jäi Kadrinast
kustumatu mälestus. Loodetavasti jagub nüüd jõulurõõmu Kadrina inimeste südametesse vähemalt poole
kauemaks.
Lisete Laisaar
peakorraldaja
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Kes on Kadrina valla Aasta Tegija 2017?
Rahvas valib
Taas saab Kadrina vald kolm aasta tegijat. Tublimad valitakse majanduse, spordi ning hariduse ja kultuuri kategooriates, igaühes viie nominendi hulgast. Valimine kestab nii veebisaidil
www.kadrina.ee kui valla raamatukogudes alates jõuluajast 15. jaanuarini 2018. Samuti võib oma arvamuse avaldamiseks kasutada siin lehes ära trükitud hääletuslehte.
Võitjaid ning kõiki nomineerituid austatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisel 2018. aasta veebruaris. Iga kategooria võitja saab au ja kuulsuse ning 1000 eurot auhinnaraha.

MAJANDUSE VALDKOND

Kaido Allikma ja Kasmar
Tunder – Paadisauna
väljatöötajad, müügiedu
tagajad
Kadrinas valminud paadininakujulise sauna esmaesitlus oli
aasta eest Türi lillelaadal lootuses
vaadata, mis saama hakkab.
Vaatamiseks polnud peagi enam
aega, üks tellimus jooksis teisega
võidu, rääkimata tarvidusest
osaleda laatadel ja messidel.
Tänaseks on hulk laastust sisu ja
laastukatusega paadisaunu üle
Eesti laiali – ka Saaremaal, ka
Ruhnus kämpingumajana.
Jõutud on Austraaliasse,
Ameerikasse, Põhjalast
rääkimata.

Nominendid
Aru Põllumajanduse OÜ –
inimestest hoolija, suurtraktorisse
investeerija
Oma 20. sünnipäeva tähistanud Aru
põllumehed ostsid kevadel Eesti
esimese nelja roomikuga traktori
John Deere 9RX. Tegemist on oma
seeria kõige jõulisema mudeliga,
millel maksimaalvõimsuseks 670
hobujõudu. Hiljaaegu,
gaasiplahvatusest tekkinud tulekahju
järel aitas firma oma töötajatel
soetada ka tuleroaks läinud
sõiduautode asemele uued. Kõik
firma 14 töötajat said firma
sünnipäeval kingiks tuttuued
jalgrattad.

Märten ja Jürgen Riim – firma Hõbenool laiendajad Tallinna suunas
Vendade Jürgen ja Märten Riimi kaheksa aasta eest asutatud ettevõte on kvaliteedietalonina
tuntud – hinnatud paljudes Eesti paikades, ka Soome lahe põhjakaldal. Hõbenool on jõudsasti
arenenud, 14 töötajaga firma töökojas on hooldatud või remonditud üle 5000 sõiduki
automaatkäigukasti. Sügisel avas Hõbenool esinduse Tallinna külje all Peetri alevikus. Hiljaaegu
jõudis Hõbenool kogunisti automehaanika messile Hiinas.

OÜ Raineri Grupp – populaarsete
supipõhjade turuletooja
Tiiu ja Ervin Aunapuu loodud OÜ
Raineri Grupp teeb Hulja vanas
lasteaias sülti ja muid
kulinaartooteid, mis tuntud
Kadrinas, Rakveres, Väike-Maarjas,
Viimsis. 20-aastane firma toob täna
oma autopoega kulinaartooteid
Kadrinasse kaks korda nädalas.
Hulja Reeda pood on tuntud
kulinaariameka. Firma annab tööd
kuuele inimesele, tooteid tuleb paari
tonni ligi kuus. Nende aina täienev
supipõhjade valik on perenaiste
uueks lemmikuks.

Väga tublid olid ka
Sirje Kuusik – Moldova toetuseks unikaalse ettevõtlusõpiku
koostaja
Kuusiku loodustalu perenaine Sirje Kuusik aitas koostada
unikaalset maaettevõtluse käsiraamatut, pealkirjaga
“Maaettevõtluse mitmekesistamine”, mille 1000 venekeelset
eksemplari jõudsid abina Moldovasse. Raamatus on lisaks
soovitustele ettevõtluse arendamiseks 28 vahvat näidet, kuidas maal
traditsioonilisele põllumajandusele alternatiive pakkuvat ettevõtlust
edendada, seeläbi põllusaadusi ja kohalikke teenuseid väärtustada.

● Arturi baar Rõmedal – miniloomaaia ja laste mänguväljaku rajaja
● Kadrina Maanaiste Selts – kohalike inimeste näputöö ja küpsetiste
turustaja
● Andres Nukk – vallarahva asjalik abistaja näiteks ülekoolilistel
filmivõtetel puulatva takerdunud drooni päästja, üks kogukonna
vedureist
● Endel Treiman - Vikerkaare poe Rakverre laiendaja, Hulja kogudusetöö
edendaja
● Raido Nagel – maakonna tipparboristist priitahtlik pritsimees,
kogukonna arendaja, pritsimasina SUSI heaolu eest seisja
● Perekond Ild – Neeruti mõisa usin taastaja, avatud uste päevade
korraldaja

KULTUURI JA HARIDUSE VALDKOND
Nominendid
Erni Kask – romaani
„Leikude“ autor
Näitleja ja kultuurikorraldaja
Erni Kase romaan „Leikude“
saabus kui välk selgest
taevast, pani enesest rääkima
nii Kadrina kui LääneVirumaa ja jõudis lõpuks nii
ettelugemiseni Vikerraadios
kui ka retsenseerimiseni
Sirbis. Tegemist pole üksnes
Kadrina kandi juurtega
kirjamehe romaaniga
kodukandist, vaid olulise,
emotsionaalse ja uskumatult
detailirohke
ajaloodokumendiga
kolhoosiajast, mille väärtus
aastatega kasvab.

Urmas Leesnurm – Jõepere lahingu monumendi looja
20. augustil avati Jõepere külas rahvarohke miitinguga
Vabadussõja lahingu mälestusmärk, mille loomise üheks
initsiaatoriks ja ajaloo hämarusse kadunud Jõepere
lahingu taasavastajaks
oli kaitseliitlane
Urmas Leesnurm.
Tema koostöö
sõjaajaloolastega tõi
meile teadmise ja
tähise Jõepere
lahingust, kui
esimesest Vabadussõja
lahingust, kus Eesti
vägi enam ei
taganenud, vaid
vaenlasele vastu
hakkas ja rindejoone
seisma pani.

Evelin Tiiter – Kadrina Keskkooli ajarännaku peakorraldaja
5. oktoobril rändas Kadrina Keskkooli enam kui 600-liikmeline
pere üheskoos tagasi 1939. aasta 10. septembrisse, mil avas uksed
Kadrina algkooli vastne hoone. Tegemist oli vaieldamatult
Virumaa ajaloo suurima lavastusega, etendusega, kus stiilseid
osalisi enam kui 600, sealhulgas koolimaja avamisele saabunud
president Konstantin Päts. Evelin Tiiter valmistas unikaalset
aktsiooni ette ligi kolm aastat.
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Läsna-Loobu külakogukond – Aasta
Küla tiitli võitja
89 elanikuga ühendküla Läsna-Loobu
võitis Aasta Küla tiitli Kodukandi
liiklumise korraldatud konkursil,
edestades osalejad kõigist Eesti
maakondadest. Küla hindamise päeva
paduvihm muutis Riigikogu esimehe Eiki
Nestori juhitud žüriile end esitlenud
külarahva hilisemail hinnanguil eriti
siiraks. Läsna-Loobu teatri-, muusika- ja
käsitöö- ja koostöölembene kogukond
võitis ka televaatajate lemmiku tiitli,
kogudes 2232 häält.
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Kadrina, Hulja ja Vohnja kogukonnad – 17. Ülemaalise
Jõuluvanade Konverentsi läbiviijad
Ligi 250 Kadrina, Vohnja ja Hulja väikest ja suurt inimest
paljudest asutustest, ühingutest, organisatsioonidest lõid
lustlikult ja palehigis kaasa, et õnnestuks Sajandi Sündmus,
mille käigus väisas enam kui 30 jõulutaati ja -memme kogu
Eestist ligi ööpäeva jooksul me valda, jättes siia maha rohked
kiidusõnad siira soojuse ja tubli kogukondlikkuse eest. Sellist
rahvamassi kui neil jõuluvanadega seotud üritustel, ei näe iga
päev.

●
●
●
●
●
●

Edvin Lips – Eesti Kultuurkapitali aastapreemia laureaat muusikaõpetajate
hulgas
Tiiu Uusküla – annetuskampaania käivitaja Toomas Tingase toetuseks, Kadrina
Viru tänava audiogiidi looja
Laura Pruul – luulekogu „Reaalne unistaja“ üllitaja
Nataša Sirotina – unikaalsete pärlitööde autor, rändnäitusel raamatukogudes
eksponeerija
Tantsurühm Vöökudujad – usin kaasalööja nii Eesti eakate festivalil Tallinnas
kui ka CADrina festivalil ja Kadrina sauna 60. sünnipäeval
Räppar Vesikas (Priit Kaare) – heliplaadi „Veevärk“ üllitaja
Karl Meos – järjepidev koolinoorte võistkonna lähetaja Goldbergi masina
konkursile
Kadrina Saunaklubi – Viru Folgil Käsmu Sauna tänava asutaja, 4. korda
rahvusvahelise žüriiga õllefestivali „Kadrina hää õlu“ korraldaja
Neeruti Selts – konverentsi “Peeter Schneider. Mees Mõndaverest” korraldaja
EELK Kadrina kogudus – kirikulehe „Eluläte“ asutaja ja järjepidev üllitaja
Helena Mägi, Lisete Laisaar – Kodukandi TV asutajad ja enam kui 11 saate
autorid
Risto Murumägi – kolm aastat vallalehes kestnud populaarse mälumängu
autor
Arvo Pani – Kadrina Keskkooli edu ja stabiilsuse tagaja, jätkuvalt CADrina
festivali vedaja
Silja Uhs – Kadrina Segakoori kõrgtasemele, kuni 10-häälse lauluni viinud
dirigent

SPORDI VALDKOND
Nominendid

Kadrina valla aasta tegija 2017
Hääletusleht
Täidetud hääletusleht tuua või saata hiljemalt 15.
jaanuariks kas vallamajja või mõnda Kadrina valla
raamatukokku. Raamatukogus ja selle filiaalides on ka
kohapeal hääletamise võimalus. Elektrooniline
hääletusleht on vallaveebis www.kadrina.ee
NB! Igas kategoorias saab valida vaid ühe tegija.
Auhinna nominendid on
Kadrina Karud – maakonna korvpallimeistri tiitli saavutajad
Kadrina Karud, Lääne-Virumaa Kossuliiga meistrid korvpallis, eelmise hooaja tõelised komeedid, kes näitasid tahet ja
töökust ning said väärilise tasu. Tõsi, edu ei tulnud sugugi sõrmenipsuga ja ka meistritiitli ihkajaid oli treener Raivo
Tribuntsovi juhendamisel mängivate Karude kõrval rohkelt. Tunnustust väärib noore kossutiimi kõigi liikmete ja ka nende
vanemate pühendumus. Just täpselt nõnda, ühtse meeskonnana, tehakse suuri tegusid.
Kadrina EPT – maakonna ainukese
golfisimulaatori maaletooja
Kadrina EPT golfarid avasid Kadrina
spordikeskuse aktiivse kasutuseta seisnud
ruumis golfisimulaatori, mis on esimene
omataoline Lääne-Virumaal ja üsna
vähelevinud treeningvahend sisetingimustes
golfimängu harjutamiseks terves riigis.
Ühtlasi tekkis aktiivseid spordisõpru
koondaval ühendusel tänu sellele päris oma
koht, kus üksteisega lävida, ka teisi golfist
lugu pidavaid inimesi võõrustada, neile ala
tutvustada.
Anet Sirvel – rattasadulas
meister nii maantee- kui
eraldistardi sõidus
Sirvelite spordidünastia üks
nooremaid, kuid mitte noorim
liige. Vaieldamatult väga
talendikas jalgrattasportlane,
kellel on lõppevast aastast ette
näidata ridamisi häid tulemusi
erinevatelt võistlusdistantsidelt:
Eesti U16 vanuseklassi meister nii
maantee- kui ka eraldistardist
sõidus ning sama
vanusearvestuse grupisõidu hõbe.
Lisaks on Anetil ka häid
resultaate teistest
võistlussarjadest nii kodumaalt
kui ka piiri tagant.

Markus Julius Holmberg – kolmekordne
Eesti maadlusmeister
Isegi ülimalt maadluslembeses Kadrinas ei
juhtu seda iga päev, et kümme aastat
maadlusega tegelenud Kadrina Keskkooli 10.
klassi poiss kroonitakse kadettide
vanuseklassis kolmekordseks Eesti meistriks.
Tema auhinnakapis on 2017. aastast ka Eesti
juunioride vanusearvestuse kuldmedal. Nende
saavutuste taustal ei saa imeks panna, et
Markus Julius kuulub ühtlasi Eesti kadettide
vanuseklassi maadluskoondisse.

Väga tublid olid ka
● Jaan Rummi – pädev ja hinnatud TV
võrkpallireporter- ja treener
● Vahur Leemets – eksteemsetes
tingimustes toimunud 4. Kadrina
Cris Poll – ultrakõva ultrasportlane,
Paisjärve jooksu korraldaja
Haanja 100 võitja, Raudmees
● Merili Sirvel – Eesti meistritiitli
Pühendunud jooksusportlane, kes on
saavutaja BMX rattakrossis
otsinud ja leidnud oma tõelise kutsumuse
● Kristjan Mitt – 11,2 kg haugi
pikki või ülipikki distantse läbides. Kõige
kinnipüüdja Kadrina Paisjärvest
muu kõrval leiab Cris aega jagada aastate
● Veigo Sepp – 7,3 kg karpkala
jooksul kogunenud teadmisi ja oskusi ka
kinnipüüdja Kadrina Paisjärvest
paljudele teistele Kadrina valla ja Lääne● Rutt Kuusemäe – aasta õpetaja
Viru jooksuhuvilistele, keda ta Rakveres
konkursi nominent, alati rõõmsameelne
treenimas käib. Tulemuste poole pealt
entusiast
jäävad kadrinlase aastat ilmestama Haanja
●
SK Kadrina jalgpallimeeskond - Eesti
100 ultrajooksu võit ning edukas esinemine
rannajalgpalli
meistrivõistlustel
Raudmehe 24 tunni maratonil. Ülikõva
esiliigas 2. koha saavutaja
värk!

MAJANDUSE VALDKONNAS
❏
Aru Põllumajanduse OÜ – inimestest hoolija,
suurtraktorisse investeerija
❏
Kaido Allikma ja Kasmar Tunder – Paadisauna
väljatöötajad, müügiedu tagajad
❏
Märten ja Jürgen Riim – firma Hõbenool
laiendajad Tallinna suunas
❏
OÜ Raineri Grupp – populaarsete supipõhjade
turuletooja
❏
Sirje Kuusik – Moldova toetuseks unikaalse
ettevõtlusõpiku koostaja
KULTUURI / HARIDUSE VALDKONNAS
❏
Erni Kask – romaani „Leikude“ autor
❏
Urmas Leesnurm – Jõepere lahingu
monumendi looja
❏
Evelin Tiiter – Kadrina Keskkooli ajarännaku
peakorraldaja
❏
Läsna-Loobu külakogukond – Aasta Küla tiitli
võitja
❏
Kadrina, Hulja ja Vohnja kogukonnad – 17.
Ülemaalise Jõuluvanade Konverentsi läbiviijad
SPORDI VALDKONNAS
❏
Kadrina Karud – maakonna korvpallimeistri
tiitli saavutajad
❏
Kadrina EPT – maakonna ainukese
golfisimulaatori maaletooja
❏
Markus Julius Holmberg – kolmekordne Eesti
maadlusmeister
❏
Anet Sirvel – rattasadulas meister nii maanteekui eraldistardi sõidus
❏
Cris Poll – ultrakõva ultrasportlane, Haanja 100
võitja, Raudmees
Tuhat tänu hääletamise, tublide toetamise eest! Nüüd
soovitage seda kindlasti teha ka oma sõbral.

Kokku on nimekirja kantud 45 tegijat, isikut, kollektiivi või
kooslust, kelle hulgast valis arvukate konsultatsioonide järel
nominendid välja Kadrina vallameedia nõukoda koosseisus Mati
Tiiter, Raimo Maasik ja Margus Martin.
Kandidaatide esitajaid oli 16: Rein Sikk, Margus Martin, Mati
Tiiter, Erich Petrovits, Eerik Väärtnõu, Maire Teterin, Mart Remmel,
Jete Laanemägi, Merle Tank, Aivar Lankei, Kristo Remmelgas,
Jaanus Reisner, Krista Kirsimäe, Kadrina õpetajate-pensionäride
seltsing KÕPS, Kadrina Segakoor ja Tea Viise.
Mullu oli 43 tegijat ja 15 esitajat
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KODUKANT

DETSEMBER 2017

Palju õnne!

KULTUURIKALENDER

Juubilarid
Detsembris

Koostas Helena Mägi
Neljapäeval, 28. detsembril kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub „Igitee“.
Neeruti Selts soovib kõigile seltsi liikmetele ja seltsi
sõpradele nii vaimu kui ka füüsist kosutavaid jõulupühi!
Uuel aastal ikka hoogsalt Neeruti Seltsiga koos
loodusradadele ja õpitubadesse!

Esmaspäeval, 1. jaanuaril kell 00.30
Uue aasta trall Kadrina Huvikeskuses. Pidu teeb
ansambel Karavan. Info ja broneerimine 5 900 8823,
rahvamaja@kadrina.ee.
Laupäeval, 6. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba „Rahvakalendri tähtpäevad –
kolmekuningapäev“.

Uuel aastal soovib Kadrina Kunstidekool oma
sõpradele sära silmadesse, õnne südamesse,
hellust hingesse, rõõmu kodudesse!

Neljapäeval, 11. jaanuaril, kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub „Pihtimus“.

HELGA SUURKIVI

94

JEVGENIA INNO

91

REGINA SVÄNNI

85

VIVO NORVAIŠ

85

ALTI KÄRDLA

85

SALME LEHT

80

VALVE TREI

75

MATI NAIRISMÄGI

75

LEMBIT ORAV

75

ARTO SAKARI MERILÄINEN 70
Laupäeval, 13. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba, teemaks „Rootsi aeg Eestis“.
Lektoriks ajalooõpetaja Egon Mets (Leader-meetme
toel).

MERLE JAANIMÄGI

70

MALLE SOOMETS

70

VÄINO AUPAJU

70

Neljapäeval, 25. detsembril kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub „Keti lõpp“.

RAIMO SIKK

65

ANNELII PEIKOLAINEN

65

ILMAR PAAL

60

MARE JERŠOV

60

KALJU VÄLJAK

60

GALINA GLUBOKOVA

60

MAIRE LIIVSOO

60

VIRVE NUKK

60

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Härrad Erich
PETROVITS ja Jaanus
REISNER, tegus
vallarahvas, endine
volikogu!
Härra Arvo PANI
ja uutmismeelne
koolirahvas!
Härra Mati TIITER!
Proua Merlin ROSAR!
Prouad Ene HEIDE ja
Tiiu KAARE!
SOOVIME edu ja õnne
homseteks olemisteks,
tuleviku toimetusteks!
Säravat jõulutule
valgust,
edukat, rõõmuküllast
otsimiste rikkamat ja
leidmiste rõõmsamat
UUT AASTAT!

Eelmises lehes
avaldasime uue mälumänguhooaja
alustuseks seekord keerulisema
küsimuse. Pildil oli noorelt surnud
Matti Reemet, Kadrina EPT peainsener
1974-1981.

Õigesti vastasid
Neeme Mangulis, Marje Rüü, Peeter Viira, Jüri
Vološtšenko, Are Kivimäe.

Uus küsimus

Kadrina õpetajatepensionäride
seltsing KÕPS

Soovime Kadrina kogukonnale rahulikku
jõuluaega ja edukat uut aastat !

Novembris
registreeritud lapsed
MIA LIISBET LINDAM
BERIT SALVE
EWERT REINSAAR
Ilusat pesemist uuel aastal!
Vihaga, kuid vihata!
Ikka Teie KSK, Kadrina Saunaklubi

Häid pühi, rõõmsat meelt!
Jalad tatsugu, suud matsugu!
Autod vuragu, uni maitsegu!
Alati Teie teenistuses – Tristvere maja

Kes kadrinlane on sellel pildil?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on jaanuarikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Ikka
puhast
hinge ka
uuel
aastal!

Rahulikke jõulupühi, rõõmsat
aastavahetust
ning õnnestumisi
uuel aastal!
Arvo Pani
Kadrina Keskkooli direktor

Mälestame
VIKTOR KLJAIN
07.05.1960 - 16.11.2017
LAINE VILIPUS
22.06.1928 - 29.11.2017

Head ja säravat uut aastat!
Jätkuvalt saab toetada me Kadrina uusaastaöö saluuti helistades
508 9634. Andres Nukk
Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

Kadrina vallavalitsus tel: 322 5600
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina

e-post: kadrina@kadrina.ee
www.kadrina.ee

