odukant
K
Krislin Mägi eesti keelest
Kadrina Keskkooli õpilane Krislin Mägi esines õpilasettekandega Ferdinand Johann Wiedemannile pühendatud
rahvusvahelisel konverentsi „Emakeelne Eesti, emakeelne
Euroopa III”. Krislini ettekanne puudutas Vikerraadio keelekasutust ja meie kooli noorte teadlikkust keelesaadetest.
Pühapäeval, 29. aprillil esines Krislin ka Vikerraadio
Keelesaates, kus rääkis oma uurimistööst. "Vikerraadio hoiab
eesti keelt ja toetab selle arengut. Minu jaoks on see oluline,
sest keel on rahva üks tähtsamaid atribuute ja on tähtis, et
seda kuuldaks Rahvusringhäälingust ilusti ja õigesti.“
Saade on järelkuulatav ERR kodulehel.

Sinililled andsid taas au

Kadrina naiskodukaitsjad lõid aprillikuus taas kaasa heategevuskampaanias „Anname au!“. Vallarahval ja oli
võimalik osta meie naiskodukaitsjatelt sinilillemärke ning
erinevaid käepaelu, näidates üles austust ja tänu välismissioonidel käinud meestele kui ka naisetele. Kadrina
naiskodukaitsjad müüsid sel aastal ligi 250 kampaania
sümboolikat, mis on väga hea tulemus. „Mul on väga hea
meel, et Kadrina valla inimesed andsid niivõrd suure panuse
kampaania korda minekuks. Lööb silmad särama, kui
tänaval sinililli kandvaid inimesi näen,“ ütles naiskodukaitse
Kadrina jaoskonna esinaine Liis Ambos.

58. lend rikastas keskväljakut
Kaks aastat tagasi istutasid Kadrina Keskkooli 56. lennu
lõpetajad keskväljakule Serbia kuuse, mis praeguseks juba
kenaks jõulupuuks kosunud on. Aasta hiljem istutas 57. lend
keskväljakule Prantsusmaa päritolu Coccinella dekoratiivõunapuu, mis tõlkes lepatriinut tähendab. Kadakad, mis
Kadrina Keskkooli 58. lend sel aastal istutasid rikastavad
keskväljakut veelgi. Tegu on Hariliku kadakaga „Hibernica“.
„Olen varem teinud ettepanekuid, et õpilased võiksid
osaleda aleviku kujundamisel, nii tekib side looduse ja
looduga ning osatakse hinnata, märgata teiste tehtud tööd.
Minu ülesandeks on olnud puud välja valida, kohale
toimetada, vajalikud ettevalmistused teha. 11. klassi poisid
kaevavad augud, abituriendid istutavad,“ annab Kadrina
valla aednik Marge Gross teada. Veel on ta teinud
ettepaneku, et õpilased võiksid kavandada ja ehitada
alevikku omanäolisi pinke, mis võiksid tulevikus olla
abiturientide kingitus vallale ning ühtlasi jäädvustus lennust.
„Las nad olla kõik isemoodi, see just ongi vahva,“ lisas ta.

Läsna-Loobu talgud
Läsna-Loobu talgutel võttis
külarahvas nõuks anda kuulsale kollasele bussiterminalile
uus väljanägemine. Meeste
abiga vahetati ära vanad
mädanenud lauad ning naised
andsid Kadrina triibuseeliku
värvidega terminalile uue ja
värske ning meeletult ilusa

ilme. Kui bussiterminal valmis sai, tekkis emadel väikene
hirm, kas lapsed jõuavad ikka
kooli, mitte ei jää bussijaama
imetlema. Läsnaloobukad
kutsuvad kõiki üles nende
uhke triibulise bussiterminaliga pilti tegema ning pilti
internetiavarustesse üles riputades kasutama moodsat teemaviidet #läsnabussiterminal, nii saab nende terminal
sama kuulsaks kui HannaLiina Võsa muusikakooli
roosa uks.
Saunaklubi talgud
Kadrina Saunaklubi annab
teada, et tänu kuumadele talgutele sai 50 tihu puid mängleva kergusega saetud ja lõhutud ning sauna siseruumid
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Leila Mooses: „Roosistuudio on armastuse ja hoolega
rajatud mängutuba!“
Vana apteegi ukse peal võtab
mind vastu rõõmus
naisterahvas Leila. Eneselegi
ootamatult on vanadest nii
väiksena tundunud ruumidest
tehtud avarad ja valged
ruumid just väikelastele –
vanast apteegist on saanud
mõnus vintage-stiilis
mängutuba, mis kannab nime
Roosistuudio.
Leila, kuidas tulid mõttele
selline mängutuba
Kadrinasse teha?
Mõte ja plaan oli mul juba pikalt enne peas ja kui tekkis
sobiv kinnisvara, siis ei jäänud
midagi muud üle, kui ainult
tegutseda. Inspiratsiooniallikaks on olnud mu oma lapsed.
Miks Kadrinasse, sellele on
vastus lihtne – kuna ma olen
olnud pikaajaline Kad-rina
elanik, siis leidsin, et siin on
sellisest kohast puudus. Meie
Roosistuudio on mõel-dud
päris pisikestele 0-8 aastastele, kellel on siin väga
põnev mängida. Suurematel
on juba huvikeskuses palju
avastamist ja mängurõõmu.

Roosistuudio perenaine, alati rõõmsameelne Leila Mooses

Kui kaua on Roosistuudio
juba avatud olnud?
Avatud oleme olnud ainult
paar nädalat. Veebruarikuus
soetasime ruumi, sellele järgnes väga tihe renoveerimistöö
ning nüüd olemegi kõikidele
uudistajatele avatud. Esialgu
oleme lahti ainult ettetellimisel, aga pole välistatud, et sügisest puhuvad uued tuuled.
Hetkel hoiame veel salapära,
seega kes soovib, võtke ühendust!
Toimunud on üks sünnipäev, teine on kohe tulemas.
Broneeringuid on juba juunikuusse ning huvilised on nii
kohalikud kui ka kaugema
kandi rahvas.

Kadrinas erineme me sellega,
et oleme siin ainukesed. Kui
aga võrrelda teiste mängutubadega, siis me erinemegi
sellega, et oleme vintage-stiilis
mängutuba. Vintage-stiil meie
mõistes tähendabki, et me ei
paku wifit, elektroonikamänge ning meil puuduvad tänapäevaseid plastmassist mänguasjad. Proovime tagasi tuua
puidust mänguasjad, keksud.
Kohvikumängimise võimalus
on meil samuti ja see tuli
täiesti enda lapse pealt, kes
kohe kui jalad alla sai andis
teada, et hakkab kohvikut
mängima. Meie pastelsed ja
pehmed toonid said kõik enda
pere keskis valitud, lapsed
olid kogu aeg kaasatud, kiitsid
heaks või laitsid maha.
Roosistuudio nimi tuli aga
sellest, et Roosi on vana
eestiaegne kaunis nimi ja seda
kaunidust ma proovisin siin
ka väljendada. Loodame, et on
teistsugune.

Mille poolest teie
mängutuba võrreldes
teistega erineb?

Teie juurde sünnipäeva
pidama tulles on võimalus
juurde tellida ka peojuht,

Talgute raames Kadrina kaunimaks
Kadrina vallas tehti Teeme Ära
talgute raames lisaks
kodudele ja koduõuedele
korda ka Mõndavere ja
Jürimõisa teeääred,
Sootaguse külaplats, Ridaküla
Seltsimaja nii seest kui väljast,
Kadrina kiriku leerimaja aed
ning palju mud. Hoidkem
kodukoht puhtana!
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harjade ja lappidega üle käidud ning puhtaks pestud.
Kokku toimetas 30 meest, 5
hakkajat last ning 5 vinget
naist. Kohale olid tulnud
talgulised isegi Järva-Madiselt. Saunaklubi tänab Rein
Kriksi puulõhkumismasina
laenutamise eest, Raido Nagelit eriti pika sae eest ning
suured tänusõnad naistele,
kes sauna seestpoolt särama
panid ja saunamuuseumi
akendelt iga viimase kui
tolmukübeme hävitasid.
Lõpetuseks avati sauna
ees Saunanaise pink, mis Rein
Siku sõnul on pühendusega
kõikidele naistele, kes käivad
saunas, kes kütavad ja koristavad sauna, kes müüvad saunas pileteid. Pink on ka neile,

kes saadavad oma mehed
sauna ning neile, kes ootavad
oma mehi saunast. Vihaga,
kuid vihata!
Neeruti Seltsi talgud
Traditsiooniline talgutöö Neeruti maastikukaitsealal on
Neeruti Seltsile iseloomulik
seltsi loomisaastast alates.
Looduses sellises paigas tööpuudust karta ei ole ühelgi
aastaajal. Aegade kulgedes on
avardatud võssakasvanud
vaateid kaunitele järvedele,
puhastatud üleliigsest risust
järvede kaldaid, lõkkeplatse,
Kalevipoja kivikuju ümbrust,
kohendatud Sadulamäele viiva trepistiku lääpavajunud
astmeid. Eelmise aasta kevadel korrastati rajuilma trotsides Neeruti mõisa endise
omaniku Eduard von Kirsch-

toitlustus ning fotograaf,
kas nemad on ka
kohalikud?
Jah, see oli meil kindel otsus, et
kaasame kohalikke aktiviste.
Oleme ise laste sünnipäevadeks kasutanud Rakvere mängutubasid ja siis võtnud tordi
Rakverest, mängujuhi otsinud
sealt. Kuna nüüd oleme Kadrinas, siis miks mitte kaasata
omasid, meil on siin ju kõik
sellised inimesed olemas.
Mida Roosistuudio lastel
lustimiseks pakub?
Meil on Roosistuudios kolm
ruumi: eesruum, kohvikuruum ja garaažinurk, lisaks
väike kööginurk. Hetkel on
meil mängude valik veel väikene , aga see täieneb ajaga.
Samuti on meil erinevad kostüümid, mida lapsed proovida ja üles pildistada saavad.
Me soovime olla sellised, et aja
jooksul hakkab siin palju
muutuma ja asju/tegevusi
lisanduma, me ei taha olla
kogu aeg ühesugune.
Otsisime mängutoa jaoks
hoolega lelusid, kuid Eestist
teini hauakohta. Aastal 2016
püstitati Eesjärve, Tagajärve ja
Orajärve äärde veeohutuspüstakud. Need monteeriti
kokku detailidest, mille täpsed mõõdud saadi Päästeameti koduleheküljelt ning
mis vastutulelikult annetuse
korras lõigati valmis Aru
Grupis. Loodetavasti lisavad
need looduses viibijatele turvatunnet. Käesoleva aasta 5.
mail rassis talgutööd teha 14
osalist. Puhastati Ees- ja Tagajärve kaldad talviste võsalõikuste prahist. Korrastati lõkkekohtade ehk Siilide ümbrused. Neeruti Seltsi püsiseisukoht on: saades looduselt kingitusena kordumatuid elamusi, peame ja püüame ise ka
midagi looduse heaks ära
teha.

oli neid väga raske leida.
Hetkel on poelettidel pigem
plastmass kui puit. Meie
kasvasime üles puidust mänguasjadega, nüüd tuleb nende
jaoks kodumaalt välja minna,
aga kui hoolega otsida, siis
leiab ikka!
Lapsi mahub meile umbes
14. See arv tuleb sellest, et kui
on soov pidada traditsioonilist pidu pika laua taga, siis
14 kohta saame me oma
laudade taha panna. Küll aga
esimesel sünnipäeval oli meil
siin rahvast kõvasti rohkem
ning keegi ei kurtnud, et oleks
ruumipuudust olnud.
Kuna me asume niivõrd
nostalgilise koha peal, siis on
nii mõnigi käinud ja uurinud,
et kes millega siin nüüd toimetama hakkab. On ka uusi
ideid pakutud, mis kõik rõõmsalt vastu võtame. Vaatame,
kuidas Kadrina rahvas meid
vastu võtab, aga hea on
tõdeda, et meid on juba leitud!
Lisainfo:
www.roosistuudio.ee
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Õpime parimatelt – täname
toetajaid
Euroopa Liidu Sotsiaalfond rahastab läbi Sihtasutuse Innove
haridusasutuste projektitaotlusi õpiüritustele eesmärgiga
tõsta töötajate professionaalsust. Kadrina lasteaia projekte
„Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“
elluviimiseks on toetatud kahel järjestikusel aastal kogusummas 5046 eurot.
Oleme tänulikud lastevanematele, kes koos meiega
eelmisel aastal lasteaias spetsialiste-praktikuid kuulasid või
toetasid rühmameeskondade osalemist varaõhtustel
loengutel laste varasema koju viimisega. Sel korral toimus
sisutihe õppepäev 30. aprilli Paides.
Paide Sookure lasteaias võttis meid vastu töötajate
kandlemäng ja lasterühma regilaul. Direktor Liia Koppel,
kelle isa sünnitalu ja ühtlasi pärandus Kivibergide suguvõsat
asub Läsna külas, oli meie jaoks kokku pannud elamusrohke
õppepäeva. Saime osa rühmaruumide ja laste tegeluste
vaatlusest koos uudsete põnevate õppevahendite esitlusega,
vahetust suhtlusest ja nõustamisest kolleegidelt koostöiste
tegevuste ja uute ideede rakendamiseks, 6-aastaste laste
robootikaringi näidistegevusest, praktilisest loengust laste
õpihuvi äratamiseks koos jagatud õppematerjaliga
mitmekesistest mängudest, mida saame kasutada ka oma
lasteaias. Päeva teises pooles pakkus elamusi SA Ajakeskus
Wittenstei - interaktiivne ajarännak Paide vallitornis, pikitud
dramatiseeringute- ja maitseelamustega erinevatest ajastustest. Olime osalised eesti rahva lugudes teemal “Laste
kasvatamine ja tervislik eluviis erinevatel ajalooperioodidel“.
Täname veel kord kõiki partnereid vahva õppepäeva eest
ja ootame põnevusega järgmist kohtumist Rakvere Rohuaia
lasteaias.
Mare Tõnisson, projektijuht

Kadrina EPT avas golfihooaja
MtÜ Kadrina EPT (Eriti Pole Treeninud) korraldas
avavõistlust Ojasaare golfiväljakul juba kolmandat korda. Sel
aastal algas hooaeg 28. aprillil. Kokku osales võistlusel 32
golfimängijat erinevatest golfiklubidest üle kogu Eesti.
Kadrina päritolu mängijaid oli väljakul kokku 16. Kadrina
mängijate parim tulemus kuulus Helju Lustile, kes sai naiste
arvestuses kolmanda koha. Meeste arvestuses tuli kolmandale kohale Venno Jaakma. Lisaks toimusid erivõistlused:
pikim draiv ja lähim lipule löök. Pikima draivi erivõistluse
meeste arvestuses võitis kadrinlane Rait Karus. Lähima löögi
lipule sooritas kadrinlane Raido Palmar.
Järgmine MTÜ Kadrina EPT üritus toimub 30. juuni - 1.
juuli Öögolf 2018 Ojasaare golfiväljakul.
Marek Tank

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Eelmises lehes
küsimuse õige vastus oli: Ainus Kadrina vallas asuv
inimeste transpordiks mõeldud töötav lift asub Kolu veskis
(tõstekõrgus 21 m).
Õigesti vastajaid oli seekord 10: Enn Ambos, Neeme
Mangulis, Harald Rahupõld, Margit Murumägi, Tõnu
Rummo, Taavi Nukk, Peeter Viira, Pearu Nukk, Marje
Rüü ja Are Kivimäe.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Enn Ambos.
Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast, aadressilt Viru tn
14b.

Uus küsimus

Kes kadrinlane on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on juunikuu viies päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie, Risto Murumägi.
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Hea eeskuju Reio Opromei
tundlik ning heade ideedega noormees. Ta on alati
väga abivalmis. Kooliraadio
töös on ta samuti väga tubli
ja osav. Muretseb kaaslaste
pärast. Koolis vastu kõndides on ta alati naerul nägu,
mis motiveerib kaasõpilasi.
Jah, kui lugesin, mis minu
tutvustuseks kirjutatud oli,
ajas see mind naerma. Võibolla selles „naeratus näol“
jutus on mingi terakene sees,
sest kui on talvisem ja
pimedam aeg, siis ei ole
õpilastel just kõige rõõmsamad näod ees. Sellepärast ma
katsun ikkagi kuidagi tuju
üleval hoida.

Reio on 17-aastane
noormees, kes õpib Kadrina
Keskkooli 10. klassis. Ta ei ole
enam tavaline õpilane, sest
Reio valiti Kadrina Keskkooli
õpilasesinduse poolt
korraldatud „Hea eeskuju“
pidulikul tänugalal Kadrina
Keskkooli esimeseks heaks
eeskujuks.
Kuidas juhtus nii, et sind
„Hea eeskuju“ konkursile
esitati?
Ma ei oska öeldagi. Ma ei ole
selline inimene, kes ennast
peale suruks. Olen iseloomult
selline tagasihoidlik noormees. Mind lihtsalt esitati
kandidaadiks, kes seda tegi,
seda mina ei teagi. Minu
arvates olid teised kandidaadid väga tugevad. Kõik on
midagi suurt ära teinud ja
saavutanud ning see kõik on
olnud suurepärane ja tähelepanu väärt.
Kuidas see uudis sinuni
jõudis?
Mind kutsuti sellele sündmusele ning anti teada, et olen
nominent. Mingeid erilisi vihjeid ma ei saanud, et võiksin
olla midagi rohkemat kui
lihtsalt esitatud kandidaat.
Aga „Hea eeskuju“ galal
kohapeal ma sellest uudisest
teada saingi. Minu sõbrad

ütlesid, et niikuinii mina panen selle konkursi kinni, aga
ma ei läinud sinna sündmusele selle mõttega, et mina
võidan.
Tunned, et oled teistele hea
eeskuju?
Ma ei ole sellele kunagi mõelnud. Ma arvan, et ma ei peaks
nüüd kuidagi erilisemalt käituma, vaid olen ikka selline
nagu ma olen. Ma arvan, et ma
saingi selle tiitli sellepärast, et
ma olen see, kes olen.
Mis sa arvad, miks sina
heaks eeskujuks said? Sinu
kirjelduseks oli toodud:
Reio on tark ja kohuse-

Teiste õpilaste kirjeldustes
oli välja toodud koolikiusamise vastu seismist. Kas
sul on ette tulnud olukordi,
kus oled pidanud vahele
astuma või kedagi
manitsema?
Ikka olen pidanud ütlema. Ja
see on probleem ning sellega
peab tegelema. See ei ole
selline muinasjutt või hirmujutt, et mis kõik võib juhtuda –
see on päris. Ma ei ole õnneks
meie koolis kedagi katkise
näoga kõndimas näinud, aga
muidugi sõna on ka relv. Ma ei
käi kogu aeg kuulamas, kuidas keegi kellegagi räägib, aga
kui ma kuulen ja näen, siis
astun ikka vahele, sest nagu

ma ütlesin, see on probleem,
millega peab tegelema.
Sa oled tegev ka
kooliraadios, kas seal
selliseid teemasid
puudutatakse?
Praegu ei ole jõudnud puudutada, aga see on kindlasti väga
hea mõte, mida arutada. See
teema on oluline ning sellest
peab rääkima, kui me sellest ei
räägi, siis see probleem jääb,
mitte ei lahene.
Milline on üks õige
eeskuju?
Eeskuju tuleb võtta nendest
inimestest, kes oskavad jääda
iseendaks ka siis kui on keerulisem aeg ja kes austavad
teisi enda ümber. Jääda iseendaks ja austada teisi, kes sinu
ümber on – see on inimene,
kellest tasuks võtta eeskuju.
Kes on sinu enda eeskuju?
Minu ema on minu eeskuju.
Kadrina Keskkoolis vaatan
ma mõnda õpetajat sellise
pilguga, et tema on oma ala
fanaatik ja see on nakkav ning
eeskujuks. Näiteks õpetaja
Soosaar, Sakk ja Pung, nemad
on inimesed, kes tunnevad
oma asja vastu väga suurt
huvi, see sütitab.
Lõpetuseks ütleb Reio:
„Käige õues, päike paistab.
Aga telefonid... need jätke
koju!“

Mitmekülgselt tasakaalus isiksus loob terve kogukonna
Sügisest sai hoo sisse Leaderi
poolt rahastatav Huviklubi
Cadencia projekt „Mitmekülgselt tasakaalus isiksus
loob terve kogukonna“. Saime
teada, et õnnelikuks olemise
kunst on paljuski kinni meie
mõtlemises, et suurepärase
tervise alustaladeks on tervislik toitumine ja harmooniline
keskkond meie ümber, mida
toetab ka tõhus ja läbi mõeldud haljastus. Oma kätega
tehtud looduslikud kosmeetikatooted vastavad just tegija
soovidele ja vajadustele. On
ammu tuntud ütlus – kui ei ole

surmatõbi, siis saab ikka
saunast abi. Nõnda on igati
loogiline, et tervist propageerivasse projekti kuulub ka
saunateraapia koolitus. Rituaalide käigus selgusid saunamaagia saladused ja nende
positiivne mõju meie ihule ja
hingele. Hiina meditsiini algtõdesid tutvustavatel loengutel jäi kõlama mõte, et tagajärje
Jaanus Lokotar
leevendamisest tähtsam on
välja selgitada hädade põhjus
ning üheks tähtsamaks põhimõtteks on toetada keha isetervenemise võimet. Hiina
meditsiini temaatikaga haa-

kus ka selle hooaja viimase
loengu teema, kus leidsid
tutvustamist kohalikud ravimtaimed, millest leiab abi
kõikvõimalikele hädadele
ning on heaks tervisetoetajaks
ja keemiliste ravimite ennetamiseks.
Sügisel sisse saadud hoog
ei näita veel kindlasti vaibumise märke ning seega ootavad meid septembris uued ja
huvitavad teemad. Igapäevaste pingete maandamiseks
pakume tegelemist keraamikaga, massaaži töötubades
õpime lihtsamaid võtteid li-

haspingete leevendamiseks,
juttu tuleb stressist, läbipõlemisest, enesehinnangu tõstmisest, meeleolu- ja unehäiretest
ning püüame tasakaalu leida
läbi muusikateraapia.
Suured tänud kõigile koolitustel osalenud huvilistele!
Nõnda saab tõestust projektitegevuste vajadus ja antud
teemade käsitlemise nõudlus.
Kohtumiseni uutel koolitustel!
Marge Mägi

Kataloonias internetti avastamas
Sel kevadel on Hispaania Kadrinale mitmel moel lähemale
tulnud. Eelmisest Kodukandist lugesime noorte rahvatantsijate reisist Hispaaniasse.
Nüüd, 22.- 28. aprillini ajas
neli 10 klassi neidu ja kaks
õpetajat eesti asja Kataloonia
pealinnas Barcelonas ja sellest
20 km kaugusel asuvas väikelinnas Alellas. Toimus Erasmus+ projekti “Internet: Under My Skin” teine kohtumine. Viie maa ühisprojektis
osalevad Kadrinale lisaks
Tšehhi, Sloveenia ning Portugal.
Nagu projekti nimi viitab,
on põhiteemaks internet oma
võlude ja valudega. Kui esimene kohtumine Tšehhimaal
keskendus teemale, kuidas
end netis nähtavaks teha, siis
sel korral tegime tutvust
interneti toimimise põhimõtete ning ajalooga. Õppimine
toimus nii traditsiooniliste
ettekannete, videote kui viktoriini vormis. Kõige suuremat
elevust tekitas linnaekskursiooni põimitud ruuteri töö

põhimõtet tutvustav orienteerumine ja Hispaania võimsaim superarvuti Mare Nostrum 4 Kataloonia Polütehnilise Ülikooli juures.
23. aprillil oli meil haruldane võimalus kogeda katalaani rahvuspüha Sant Jordi
tähistamist. Eestis raamatu ja
roosi päevana tuntud püha tõi
sadade raamatu- ja roosilettide juurde nii palju inimesi,
et tänavail oli pea võimatu
liikuda – nagu laulupeol! Ja
muidugi tutvusime Antoni
Gaudi imeliste meistriteoste –
kiriku Sagrada Familia ja Park
Güelliga.
Ka seekord lahkuti pisarates – see on meie projektikohtumistel juba tavaks saanud.
Kaisa Nele Hendla: „See
projekt oli enam kui lihtsalt
projekt. Tekkis hea tunne, sest
me võime küll olla rahvuselt
erinevad, kuid siiski oleme
väga sarnased. Tänu sellele
võimalusele sain sõbrad Sloveeniast ja Hispaaniast.“
Kaisa Nele Hendla, Katriine Vasemägi, Karoliina Liivak ja Carmel
Meelind eesti suupisteid tutvustamas. Foto Vladimir Buśek

Merike Sikk
Projekti koordinaator

MAI 2018

KODUKANT

3

Noortekeskus pakkus ja pakub palju põnevat
Selle hooaja alguses alustas
noortekeskuses tööd mitu uut
huviringi. Noortel oli võimalus liituda kokandus- ja loovusringiga, youtuberite koolitusega ning ellujäämiskursusega. Kõige elavamat huvi
näidati üles kokkamise vastu.
Hooaja jooksul valmisid mitmed soolased ja magusad
küpsetised ja muud headparemat. Väga mõnusat ja
arendavat tegevust pakkus
loovusring, kus läbi erinevate
käeliste tegevuste õpiti tundma huvitavaid materjale ja
tehnikaid. Vahelduseks musitseeriti trummidel, tutvuti
taimeteedega ja räägiti laste
poolt pakutud teemadel.
Täiesti uudse võimaluse said
noored youtuberiteringi näol.
Saadi teadmisi, kuidas toime
tulla nii kaamera ees kui taga
ning elementaarsetest videoklippide töötlemise võimalustest. Elevust ja enese proovilepanekut võimaldasid ellujäämiskursused, mil erinevatel aastaaegadel veetis selts-

KULTUURIKALENDER
Esmaspäeval, 28. mail kell 18
Kadrina Kunstidekooli lõpuaktus-kevadkontsert
Kadrina Huvikeskuse saalis. Kontserdil esinevad
muusikosakonna lõpetajad ja erinevate huvialade tublimad õpilased. Fuajees kunstiosakonna lõpetajate ja
õpilastööde näitus.
Reedel, 1. juunil kell 9.45
Kadrina Keskkooli aastalõpu aktus lauluväljakul 1.-8.
ja 10.-11. klassidele.

Hetk metsas. Vasakul juhendaja Meelis Kütt koos tublide ellujääjatega. Foto Liis Ambos
kond noori põneva ööpäeva
metsas ning said seeläbi väga
palju teadmisi elus hakkama
saamiseks ekstreemolukorras.
Sügisest jätkavad tegevust
loovus-, kokandus- ja youtuberitering ning neile lisandub
mudelismi- ja skatepargiring.
Suured tänud kõigile huvi-

ringides osalenud noortele ja
nende väga tublidele juhendajatele!
Tegevuse elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus. Tegevus
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning

Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine” kirjeldatud tegevuse raames.

suursaadikud. 2012. aasta
kontserdil kinkis Aserbaidžaani suursaadik kauni roosikimbu Liis Lillemägile. Akadeemilise vokaali konkurssidel on Kadrinast pärit lauljate etteasteid erinevatel pillidel ilmestanud lisaks Georg
Eessaarele ka Mary-Ann Eessaar, Susann-Elisabeth Eessaar, Kaarin Lehemets, Marit
Rütman ja Riina Kalmet.
Kuna nimetatud konkurss
vajab pikaajalist ettevalmistust ning õppetööst vabastamist selle toimumise ajal, siis
minu siiras tänu Kadrina
Keskkooli juhtkonnale ja aineõpetajatele mõistva suhtumise

eest. Olen väga tänulik Kadrina Rahvamaja juhtkonnale
võimaluse eest tunde läbi viia
puhkepäevadel ja hilistel õhtutundidel. Tänan läbi aegade
alati abikäe ulatanud härra
Jaan Sterni. Eraldi tänu väärivad meie ajakirjanikud Inna
Grünfeldt ja Enn Mälgand, kes
kõiki meie ettevõtmisi alati
sooja südamega on kajastanud.
Tänan kõiki lapsi ja noori,
nende lähedasi ja toetajaid!
Laulmine on paljudele loomusund, et sellest saaks kunst,
tuleb palju õppida.

Marge Mägi

Akadeemilise vokaali konkurss
17.-22. aprillil toimunud rahvusvahelisel akadeemilise vokaali konkursil osales Kadrina
tütarlaps Brit Katriin Murumägi, kelle jaoks oli toimunu
esmakordne. Teda saatis tšellol Georg Eessaar, kes osales
antud konkursil teist korda.
Kadrinast on akadeemilise vokaali konkursist osa võetud
viiel korra, kui on olnud õnne
tagasi tulla järgnevate tulemustega: Kadri Kuusk (laureaat 2006), Pille Riin Erikson
(kahekordne diplomant 2009
ja 2011), Liis Lillemägi (3.
preemia 2012) ning Brit Katriin Murumägi (diplomant
2018).

Kui avakontserdil esitavad teoseid kõrgetasemelise
žürii liikmed, siis galakontserdil on au lavale minna
konkursi laureaatidel ja diplomantidel. Galakontserte on
kaks: esimene toimub KohtlaJärvel ning teine Tallinnas
Mustpeade Majas (sel korral
küll konkursi muutumisaja
tõttu Kanutiaia Huvikoolis).
Kuuepäevase konkursi raamidesse kuuluvad ka meistriklassid žürii liikmetelt ning
kõrgema kategooria foniaatria
loengud. Meistriklassi läbinutele väljastatakse sertifikaat.
Galakontserditel on kohal
viibinud ka osavõtvate maade

Lea Leisson

Vohnja Lasteaed-Algkoolile mängurõõmu eripreemia
19. aprillil toimus Kunda Ühisgümnaasiumis Aino Paju
nimeline algklasside teatripäev, mis tähistas sel aastal oma 20.
toimumisaastat. Teatripäeval vaadati ära 9 etendust, milles
osales 140 õpilast. Kadrina valda esindas Aino Paju nimelisel
algklasside teatripäeval Vohnja Lasteaed-Algkool Vilve AavikVadi tekstile loodud lavastusega “Valesti söök”, mille
lavastajateks olid Õnne Kiviperk, Kaida Mikola ja Tiina Poopuu.

Vohnja etendus tõi koju mängurõõmu eripreemia ning Vohnja
Lasteaed-Algkooli klassi õpilane Alvar Laupa sai 3.-4. Klasside
arvestuses parima meenäitleja tiitli. Teatripäeva žüriile enim
silma jäänud etendus oli Uhtna Põhikooli algklasside näitetrupi
varjuteatri lavastus “Heeringas”, mille lavastajateks Kadri
Plotnik, Anne Mäeots ja Elina Peri.

Kodu turvalisus

andureid. Selline süsteem saadab signaali inimese telefoni
vastava mobiilirakenduse või SMS-i kaudu. Lisaks anduritele
saab samasse süsteemi lisada ka kaamerapildi, koduvalve ja
palju muud.
Meedias on juttu olnud ka gaasi ja vingugaasi anduritest.
Vingugaas kujutab endast nähtamatut, lõhnatut, äärmiselt
mürgist gaasi, mis tekib erinevate kütuste, näiteks puidu,
ahjukütuse, bensiini, maagaasi või propaani mittetäielikul
põlemisel. Majandus- ja taristuministri määrusega on
vingugaasiandur kohustuslik alates 01. jaanuarist eluruumides,
kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade. Näiteks
vannitoad ja köögid, kus kasutatakse gaasi-veesoojendit.
Gaasiandureid on aga erinevaid: andurid, mis reageerivad
vedelgaasile (näiteks balloonigaas) ja andurid, mis reageerivad
maagaasile (näiteks gaasiboilerites).
Lõpetuseks rõhutaks veel kord, et automaatsed häiresüsteemid ei ole keerulised ja kallid. Neid saab paigaldada osaliselt
ning vastavalt vajadusele, kuid need päästavad elusid.

Suvehooaeg on alanud, aeg on mõelda oma suvila ja linnakodu
turvalisusele. Tehnoloogia on arenenud ning enam pole vaja
osta kalleid seadmeid ning seejärel maksta turvafirmadele
siduvate lepingutega igakuiseid tasusid. Uuemaid automaatseid häiresüsteeme on võimalik ise lihtsalt paigaldada
omamata selleks mingeid erilisi eelnevaid teadmisi.
Tänapäevased lahendused sisaldavad kõiki vajalikke
andureid lisaks tavapärasele suitsuandurile, ühendades need
omaniku telefoniga, mis on eriti oluline kui majas on väiksed
lapsed või vanurid, kelle liikumine on piiratud.
Oluline on siinjuures aru saada millised eelised on uuematel
anduritel. Andurid jagunevad iseenesest kohalikeks ja
ühendatuteks. Kohalikud andurid on need, mis annavad alarmi
ainult kohapeal - kui maja põleb, annab suitsuandur sellest
alarmiga märku. See alarm aga ei jõua omanikuni kui ta kohal
pole. Seetõttu on soovitav andurid oma automaatse häiresüsteemiga ühendada ehk kasutada süsteemiga ühendatud

SPORT
Võrkpall on võrratu
3. mail toimus Mustvees Eesti Võrkpalli Liidu ja Eesti
Koolispordi Liidu koostöös korraldatav 4.-6. klassi poiste
Miniliiga finaalturniir võrkpallis, kuhu kvalifitseerus riigi 8
parimat poiste meeskonda. Kadrina Keskkooli meeskond
saavutas oma alagrupis esikoha. Finaalis kohtus Kadrina Pärnu
Vanalinna Põhikooli meeskonnaga. Mäng oli finaalile omaselt

Alar Avloi
väga tasavägine ja emotsionaalne, kus lõpuks sai otsustavaks
Kadrina poiste osavus ja võidutahe.
2018. aasta Eesti kõige tugevama kooli meeskonnas
mängisid: Sten Umerov, meeskonna kapten Andreas Uusküla,
Marten Romet Rindberg, Gert Ruuto, Kert Pärnamäe ja finaali
otsustava punkti autor Gregor Vool.

Meister maadluses
Pühapäeval, 22. aprillil toimusid Põlvas Eestimaa Spordiliidu
„Jõud” meistrivõistlused maadluses. Võistlustel osales 71
maadlejat. Markus Julius Holmberg (10. klass) saavutas meeste
kreeka-rooma maadluse kehakaalus -67 kg I koha.

Laupäeval, 2. juunil kell 12
Perepäev Kadrina staadionil. XVI Vabariikliku Naismehhanisaatorite Kokkutuleku avamine. Beebiala ja
ponisõit, vahva raamatutelk, noorte kirjanike tunnustamine, sportmängud, toidu- ja laadaplats. Väikesed
koduloomad, suured põllutöömasinad. Päeva juhib Ülle
Lichtfeldt.
Reedel, 15. juunil kell
Hulja raamatukogus raamatukoguöö. Lisainfo 32 52
440 või Gerda.Ansi@kadrina.ee.
Reedel, 15. juunil kell 19
Suvetrall Läsna Rahvamajas. Haljala näiteringi
etendus „Kaheksa varbaga kuningas“, tantsuks
ansambel Väliharf. Pilet 5€.
Kolmapäeval, 20. juunil kell 17
Kadrina Keskkooli 9. klasside lõpuaktus Huvikeskuse
saalis.
Neljapäeval, 21. juunil kell 17
Kadrina Keskkooli 12. klassi lõpuaktus Huvikeskuse
saalis.
Laupäeval, 23. juunil kell 11
Maakaitsepäev Kadrina Keskkooli ümbruses.
kell 13.15 pärgade asetamine Vabadussõja
mälestussamba jalamile.
Laupäeval, 23. juunil kell 19.30
Jaaniõhtu Kadrina laululaval. Tegevused lastele,
batuut.
Kell 21 ansambel L'Dorado, järgneb disko. Õhtut juhib
Margus Grosnõi.
Laupäeval, 30. juunil kell 18
Läsna Teatri etendus „Kardemoni linna rahvas ja
röövlid“ Loobu külas, Pealispõllu talus. Viidad
juhatavad teed. Pilet suurtele 5€, väikestele 3€. Avatud
talukohvik.
Maikuu lõpuni on Kadrina Keskkooli B-korpuse I korrusel
avatud Fred Jüssi näitus „Rajamustrid“.
EV100 projekti „Kunst raamatukokku“ raames avavad
Eesti rahvaraamatukogud oma näitusepinnad kohalikele
noortele kunstnikele. Kadrina valla raamatukogus on avatud
14. maist – 14. juunini Kadrina Kunstidekooli õpetaja Marika
Randveri õpilaste tööde näitus.
7. juuni – 27. juuni Rakvere Teatri suvelavastus
„Viimane võllamees“ Loobu külas, Loobu mõisa kuivatis.

Kunstidekooli muusikalised
katsed ja uus vastuvõtt
Kadrina Kunstidekool võtab vastu uusi õpilasi muusikaosakonna eelõppesse (rühmatunnid) ning põhi- ja vabaõppesse (ka täiskasvanuid) klaveri, viiuli, akordioni, klassikalise kitarri, flöödi, saksofoni, trummi ja teistele huvialadele.
Muusikalised katsed toimuvad neljapäeval, 31. mail kell
17 solfedžoklassis. Konsultatsioon teisipäeval, 29. mail kell
16.30 samas klassis.
Eelõppesse astuda soovijatel tulla katsetele koos
vanemaga ja täidetud avaldusega, mille leiab
www.kadrinakunst.edu.ee leheküljelt. Esitada üks saateta
laul.
Põhi- ja vabaõppesse astuda soovijatel palume tutvuda
muusikaliste katsete tingimustega kooli veebilehel. Kaasa
võtta täidetud avaldus!
Eelõppesse võtame vastu 7-8 aastaseid lapsi. Põhiõppesse vanemaid kui 8-9 aastaseid lapsi ja vabaõppesse IV
klassi lõpetanud õpilasi ja täiskasvanuid võtame vastu
vabade kohtade olemasolul. Muusikalistele katsetele palume
tulla koos vanemaga!
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VOLIKOGU

Palju õnne!
Juubilarid mais

Tõrukeste suvi

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
25. aprilli istung Kadrinas
1. Volikogu moodustas alatised komisjon ning valis komisjonide uued
esimehed ja aseesimehed.
2. Volikogu võttis vastu otsuse kehtestada valla ametiasutuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu.
3. Volikogu võttis vastu otsuse algatada Kadrina valla arengukava
aastani 2035 muutmine.
4. Volikogu määras palgaliste valitsusliikmete töötasu ja hüvitiste
tasumise.
5. Volikogu andis nõusoleku kinnisasja omandamiseks.
6. Volikogu kinnitas alatiste komisjonide komisjonide koosseisud.
Kadrina vallavolikogu alatised komisjonid
Majanduskomisjon
Esimees Madis Viise, aseesimees Mati Tiiter.
Liikmed Marge Schwindt, Holger Bremen, Rein Kaubi, Tõnu Heide,
Andres Taimla, Karl Lindam, Risto Murumägi.
Kultuuri- ja spordikomisjon
Esimees Risto Murumägi, aseesimees Üllar Saaremäe.
Liikmed Jaan Rummi, Marger Pormann, Madis Viise, Liis Ambos, Andres
Lindam, Heli Napp, Õnne Kiviperk, Anneli Meibaum, Mati Tiiter.
Sotsiaalkomisjon
Esimees Andres Taimla, aseesimees Ene Milvaste.
Liikmed Marge Schwindt, Heili Tammemägi, Evelin Annsoo, Sirje Eirand,
Jaanika Kirs, Iiri Aasa, Merli Vilms, Hannely Piiskoppel.
Hariduskomisjon
Esimees Holger Bremen, aseesimees Mati Tiiter.
Liikmed Liina Suurkivi, Eva Kaarin Viise, Terje Sander, Monica Jaanimets,
Maiu Essi, Anu Faelmann-Klaus, Viive Tuuna.

Kadrina Lasteaed Sipsik Tõrukeste rühm

ÕIE-ANETTE KARRI

94

Õues juba paistab päike,
Tõru pole enam väike.
Suvel ujun, jooksen, mängin,
öösel puhkan oma sängis.

LAINE JAAKMA

91

HELMI SEPP

85

AIME PIISKOPPEL

80

ADOLF KOKK

75

ARVED ABI

75

ARMEN LEHTMETS

75

TOOMAS PERI

65

JÜRI KALAMETS

65

KULNO VOOLAID

65

MERLE TEIVA

60

ARNE BIRK

60

RAILI KANG

60

AIVAR TRUUVER

60

Järvel sõidan paadiga,
kala püüan taadiga.
Siis kui suvi läbi saab,
kooli lähen rõõmuga!

Korstnapühkija

5

560

4046

Vald pakub teeomanikele kruusa.
Laupäeval, 26. mail alates kella 8st on kõigil Kadrina
valla erateede omanikel võimalus saada tasuta
kaldakruusa Saksi karjäärist. Äravedamine ainult oma
transpordiga, autole laadib kruusa Kadrina
Kommunaal.
Kruusa soovijaile on eelregistreerimine kohustuslik:
Andres Nukk, telefon 508 9634.

Aprillis registreeritud lapsed
ROMET RAID
MIRTEL KESTERSON
STEVEN NIRGI
LORETE TINGAS

Maaelukomisjon
Esimees Rein Kaubi, aseesimees Anneli Meibaum.
Liikmed Elmar Uke, Ülo Kais, Janne Kübar, Ene Milvaste, Väigo Pihlak,
Gert Kaso, Raido Nagel.

KERMO PALMISTE

Revisjonikomisjon
Esimees Karl Lindam, aseesimees Tõnu Rummo.
Liige Alo Laaniste.

TORMI JAAKSON

ROLF-ADRIAN KALAUS
TUULI JAAKSON
ELLIMARI MAASIK

Kadrina lasteaed Sipsik
ootab uuest õppeaastast oma
meeskonda
• logopeedi (koormus 1,0)
• muusikaõpetaja Hulja
rühmades (koormus 0,375)
• lasteaiaõpetaja (koormus 1,0
LHP asendus)
Tööle asumine 03. september 2018
Kandidaadilt ootame:
Valmisolekut meeskonnatööks
Head suhtlusoskust
Positiivset ellusuhtumist
Vastavust kvalifikatsiooninõuetele
Avaldus, CV koos haridust tõendavate dokumentide
koopia ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata
hiljemalt 11. juuniks 2018. aadressil sipsik@kadrina.ee
või Pargi 5, 45201 Kadrina.
Täiendav info telefonil 325 5084 või 5 333 4507.
e-aadressil sipsik@kadrina.ee,
Kadrina lasteaed Sipsik, Pargi 5, Kadrina 45201 Lääne-Viru
maakond.

Minu Kadrina
Teele Tuuna
Eesti ainus naislõhkemeister, värske Euroopa
Lõhkeinseneride Liidu nõukogu liige, kus
tegeleb üleeuroopaliste lõhkajate hariduse
edendamisega

Mälestame
JAAN ÕIS
24.04.1955 – 08.04.2018
KARL-EDUARD ROHTAAS
03.08.1926 – 09.04.2018
HELMI VEIDE
03.08.1929 – 09.04.2018
VIVO NORVAIŠ
22.12.1932 – 18.04.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5 900 8823

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrina on minu lapsepõlve kodu ja mängumaa.
Kadrina tundus siis nii suur, kolasin paisjärve
ääres, ehitasin jõe kaldal onne ning suvised
hilisõhtud möödusid kortermajade vahel teiste
lastega uka-ukat mängides. Suuremaks saades oli mu rännakutel seltsiks väike fotoaparaat, millest tulnud pildid hiljem
Rahvamaja seinale jõudsid. Kadrinas käisin ka koolis, kust sain väga hea ettevalmistuse tulevasteks haridusalasteks
püüdlusteks. Meenutan neid aegu alati sooja tundega.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on maailma parim see dünaamilisus, mis seob nii mitu erinevat piirkonda üheks väikeseks kohaks. Kadrinas on
loodust, tööstust, kultuuri, hubasust - see kõik sobib väga hästi kokku. Mis puudutab aga arenguruumi, siis minule tundub, et
seda ühtsust on Kadrinas vähemaks jäänud. Vanas heas terves vallas on justkui lõhed tekkinud. Koht ei saa areneda, kui pole
ühtset jõudu seda arengut toetamas.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Eelkõige aitan Kadrinat sellega, et ma ei lähe siit väga kaugele, sest lähedalt paistab alati selgemalt ja paremini, kui miskit on
vaja ära teha.

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

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

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

