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Algas superkangelaste koolitee
Te vaadake mu kingi uhiuusi
ja täitsa puhast lumivalget pluusi.
Kas tõesti keegi tähele ei pane,
et astus kooli superkangelane,
kes hakkab hindeks saama ainult kuusi!
/Contra/
Uuel õppeaastal alustas Kadrina valla haridusasutus
tes haridusteed 886 last. Kadrina Keskkoolis alustas
kooliteed 51 last. Kokku õpib Kadrina Keskkoolis uuel
õppeaastal 609 õpilast. Vohnja Lasteaed-Algkoolis
alustas põnevat haridusteed 1 laps. Kokku on koolis
10 õpilast ning lasteaias 22 last. Kadrina lasteaias Sip
sik on Kadrina rühmades alusharidust saamas 160 last
ning Hulja rühma
des 34 last.
Selle õppeaasta
algus oli kõikide
le eriline: Kadrina
Keskkooli 1. klassi
astujad said pähe
oma kooli teklid,
lasteaed Sipsik avas
uuenenud mängu
väljaku ning Vohn
jas alustas kooliteed
teadmistehimuline
Sandra. Edukat aas
tat kõikidele suurte
le ja väikestele val
lakodanikele! (KK) Kristella-Madleen Käige aabitsaaktusel oma uue tekliga. Foto: Kodukant

Organiseeritud Tuletõrje 100
6. septembril toimus Jõhvi päästekomandos organi
seeritud tuletõrje 100. aastapäevale pühendatud pidu
lik sündmus, kuhu olid kutsutud Kadrina vallavanem
Kairit Pihlak ning Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalga
eestvedajad Liis Ambos ja Anneli Nagel. Kairit Pih
lakut tänati tulemusliku ja väga hea koostöö eest Ida
Päästekeskusega ning Liis Ambost ja Anneli Nagelit
suure panuse eest päästealasesse ennetustöösse. (KK)
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Kadrina valla ajaleht

Kadrina esmatasandi tervisekeskus
nurgakivitati
6. septembril tehti vallas
ajalugu – Kadrina esmata
sandi tervisekeskusele on
nurgakivi pandud. Selle aja
jooksul, kui Kadrina vald on
eksisteerinud, ei ole valda
ehitatud ühtegi hoonet, mil
lele oleks saanud nurgakivi
panna. Senimaani on hoone
tele antud uus väljanägemi
ne renoveerimise abil.
Kadrina vallavanem Kai
rit Pihlak tänas kõiki, tänu
kellele nende pikkade aasta
te jooksul on jõutud lõpuks
nii kaugele, et tervisekes
kuse ehitamine on alanud.
Vundament on valmis, nur
gakivi paigaldatud, nüüd
jääb vaid üle oodata kerki
vaid seinu.
Nurgakivi asetamisel pi
dasid kõne vallavolikogu
esimees Madis Viise, tervi
sekeskuse rajamise algataja
Jaanus Reisner, tervisekes
kuse naaber Tiiu Uusküla
ning Kadrina perearst Laili
Konist.
Jaanus Reisner avaldas
heameelt, et kunagised
emotsionaalsed vaidlused
on lõpuks siiski päädinud
reaalse ehitusega ning tun
nustas toetuse eest omaaeg
seid sotsiaalministreid Taavi
Rõivast ja Margus Tsahk
nat. Ühtlasi tänas Reisner
ka Erich Petrovitsi juhitud
vallavalitsust ja kõiki valla
ametnikke, kes aitasid ideel
teoks saada.
Nurgakivisse asetati kap
sel, mille seest võib kauges
tulevikus leida volikogu ot
suse Lasteaia 1, Viru tn 6 de

Endine vallavolikogu esimees Jaanus Reisner ajakapslit paigaldamas. Foto: Kodukant

Väike Karl Johannes pistis kapslisse väikese mänguauto.
Foto: Kodukant

tailplaneeringu algatamise
kohta, projekti rahastamise
otsuse ja projekti lühikirjel
duse. Lisaks pandi kapslisse
üks Kodukandi eksemplar,
kus räägiti esimest korda

plaanitava tervisekeskuse
rajamisest, ning teine, mis
ilmus viimati. Samuti leidis
oma koha kapslis sellepäe
vane Virumaa Teataja. Tiiu
Uusküla poolt jäid minevik

ku meenutama pildid antud
krundil olnud hoonetest.
Ehitaja Paide MEK-i projek
tijuht pani kapslisse töötaja
te nimekirja ning projektee
rijad hoone eskiisi. Tulevase
tervisekeskuse naabrid las
teaiast Sipsik joonistasid
kapslisse vahvaid pilte,
millele lisasid 2020. aastal
lasteaia lõpetavate laste ni
mekirja. Perearstide poolt
pistis Laili Konist kapslisse
vana kuuldetoru, mis oli
juba nurgakivitamise hetkel
paljudele üllatus. Tulevikus
loetakse kuuldetoru kohta
vaid raamatutest või hoopis
e-lugeritest ning vaadatak
se muuseumides. Tähtsale
sündmusele kohale tulnud
inimesed said endagi poolt
ajakapslisse esemeid poeta
da. Pandi nii visiitkaarte kui
raha, nii münte kui paberra
ha. Enim tähelepanu väärib
ühe väikese poisi poolt vut
larisse pandud väike mude
lauto.
Suletud kapsli õnnistas
sisse Kadrina kirikuõpetaja
Meelis-Lauri Erikson, mille
järel oli kõikidel kohalvii
bijatel võimalus anda oma
panus tervisekeskuse nur
gakivi kindlasse nurka kin
nitamisesse.
Pole kahtlustki, et Kadrina
esmatasandi tervisekeskus
saab uueks teiseks koduks
perearstile ning mugavaks
visiidikohaks patsientidele.
Kadrina esmatasandi ter
visekeskus peaks valmima
2020. aasta augustiks. (KK)

Tuletõrje ja pääste 100

Liis Ambos, Kairit Pihlak ja Anneli Nagel. Foto: Kodukant

Tõhusa kaugkütte märgis
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing tunnustas 12.
septembril Kadrina Soojuse AS-i kaugkütte tõhususe
arendamise eest. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühin
gu tegevjuht Siim Umbleja andis Kadrina Soojuse
juhatajale Gunnar Kaldmaale üle tõhusa kaugkütte
märgise.
Kadrina Soojus oli arvult 70. tõhusa kaugkütte
süsteemiga liituja. Kadrina
kaugküttevõrgule eraldati
vastav tunnistus ning mär
gis, mis tõendab, et kohalik
kaugküttevõrk vastab ener
giatõhususe nõuetele. Kadri
nas on taastuvenergiaallika
te osakaal 96%. (KK)

7. septembril 1919 loodi tu
letõrjujaid koondav katus
organisatsioon ning seda
kuupäeva peetakse organi
seeritud tuletõrje algusajaks
Eestis ning tuletõrjujate ja
päästjate pidupäevaks.
Kuigi erinevaid sündmu
si on toimunud juba kogu
aasta jooksul, siis pidustus
te kulminatsiooniks oli just
septembri algus. Juubelipi
dustustel osalesid ka Kadri
na pritsumehed ja -naised.
5. septembril toimus orga
niseeritud tuletõrje 100. aas
tapäeva pidulik tähistamine
Tallinnas Päästeameti peadi
rektori Kuno Tammearu kut
sel. 6. septembril esitleti Sõp
ruse kinos Eesti tuletõrje 100.
aastapäeva
juubelimarki.
Margi esitlusel öeldi, et aja
lukku on kirjutatud uus pea
tükk, sest varem pole Eestis
välja antud ühtegi tuletõrje

teemalist postmarki. Kuna
üks postmark oli pühenda
tud Nõmme naistuletõrju
jatele, oli kohale palutud
ühes Nõmme komandoga
ka Kadrina naissalk, kui
ilmselt ainukene vabatahtli
kest naispäästjatest koosnev
ühing. Meid rõõmustab, et
Nõmme komando kutseline
naispäästja Mariann on ka
pärit Kadrinast.
Pidustused jätkusid järg
mise päeva varahommikul
kõnede ja puhkpillimuusika
ga Tallinnas ning tuletõrje
tehnika paraadi ja aktusega
Türil. Kadrina oli esindatud
paraadil kahe sõidukiga pritsumehed GAZ 66 ehk
Kiisuga ning naissalk oma
sobilikku punast värvi ja
naissalga logodega kaunista
tud eraautoga. Kiisu tekitas
pealtvaatajate seas omajagu
elevust, sest auto esistangel

Kadrina usinad praegused ja tulevad päästjad ning ennetajad:
(vasakult) Raido Nagel, Urmo Nagel, Raido Kärdla, Arne Kastemäe, Tiiu Kastemäe, Liis Ambos ja Anneli Nagel.
Foto: Kadrina vabatahtlik pääste

istus koer – seesama, kes
muidu pritsumaja aknast
välja vaatab ning meie pääst
jatele maskotiks on.
Aktusel jagati aumärke ja
tunnustati tublimaid. Kad
rina komando pealik Arne
Kastemäe, kel täitus augusti
alguses 55 aastat pritsumehe
ˇ pälvis vabatahtliku
staazi,
pääste arendamisse panus
tatud pikaajalise tegevuse

eest hoolsusmärgi Kuldristi
I liik. Tegemist on kõrgeima
Eesti Tuletõrjeliidu ja Pääste
liidu poolt välja antava tun
nustusega. Kadrina päästjad
jätkavad peolainel, sest juba
oktoobrikuu alguses tähistab
Kadrina vabatahtlik pääste
oma 95. aastapäeva.
Kadrina naissalk
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Kadestamisväärsed
kuldpulmalised
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit korraldas koos Rakvere
kristlike kogudustega sel aastal üheksanda austamissünd
muse maakonna kuldpulmapaaridele, kel abieluaastaid
50, 55, 60, 65. Kadrina valla väärikad abielupaarid, kelle
ühisest koosolemisest ja -kasvamisest sel korral rõõmu
tunti ning kes on kandnud ühist perekonnanime juba 50
aastat, on Tiiu ja Arne Kastemäe, Helle ja Ülo Karp, Maie
ja Taavi Pielberg ning Tiiu ja Mati Vasemägi. „Abi tähen
dab, et oleme üksteisele toeks, elu aga armastuse tõeks
elamist. Iga päev,“ sõnas Rakvere Kolmainu koguduse
õpetaja Tauno Toompuu. Pikki toetavaid aastaid ning ar
mastuse tõeks elamist! (KK)
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Sipsikupere alustas uut õppeaastat
Kui lasteaialapsed esmas
päeval
emmede-issidega
Kadrina lasteaeda jõudsid,
ootas neid juba Sipsik, käsi
tervituseks ees, ja kutsus kõi
ki pärast hommikusööki õue
aktusele. Samal ajal üllatas
Huljal lapsi vahva jänku.
Tänavune 2. september
on tähtis päev, koolilapsed
alustavad õppimist koolis ja
lasteaialapsed lasteaias. Kad
rina maja suured ja väiksed
sipsikud kogunesid peaukse
juurde, et marssida ümber
mänguväljakute. Suvega olid
liivakastide kõrvale kerki
nud uued kiiged, värviline
ronila ja mängurong. Ka Hul
ja lapsi rõõmustab nüüd vah
va värviline ronila. Suur tänu

vallavalitsusele ja lasteaia
hoolekogule, kelle abiga said
mänguplatsid põnevamaks
ning uue ilme!
Aktusel tervitasid kõiki
Anu ja Sipsik. Koolieelikud
olid aktusel seekord auko

Põnevil lasteaialapsed ootavad tähtsa lindi läbilõikamist ning
siis jooksuga uuele mänguväljakule! Foto: Kodukant

hal. Nemad on meie majas
kõige vanemad ja eeskujuks
teistele. Laulsime, kuulasime
luuletusi ja tantsisime. Kõik
kibelesid aga uuele mängu
väljakule mängima. Direktor
Hulja lapsi rõõmustab põnev roniAnu ja Sipsik lõikasid läbi
mispüramiid. Foto: Maia Mägi

lindi ja kutsusid kõiki män
gima.
Head uut õppeaastat ja
mõnusat mängulusti meile
kõigile!
Maarit Vaikmaa

Kadrina laululavale pühendatud päev
Sooja käepigistuse VIROL-i tegevdirektorilt saavad kadrinlased
Helle ja Ülo Karp. Foto: Ain Liiva

Autoparkla laienes
koolimaja ette

Koolimaja esise korrastamise jätkuks oli vaja lahendada sa
davete probleem. Nimelt kogunes sadevesi vihmaste ilma
de ajal sõidutee ääres olevale kõnniteele.
Kadrina vallavalitsus tellis Estvia OÜ-st projekti, mille
järgi AS Lasila Betoon rajas parkimisala 12 autole ja peatus
koha bussile. Kuna parkla rajamise käigus kadus ära kõnni
tee, siis pikendati kooli ees oleva kõnniteed parkla lõpuni.
Miks ei tehtud kõnniteed sirgelt edasi? Pargi tänavani ei
saanud kõnniteed kohe välja ehitada, sest kaugküttetorus
tiku renoveerimine oli pooleli ning peagi ootavad ees veeja kanalisatsioonitorustiku tööd. Kõnnitee ehitatakse lõpu
ni pärast eespool mainituid töid, hiljemalt järgmisel aastal.
Parklakohad märgistatakse ja liiklusmärgid paigaldatak
se septembri lõpus või oktoobri alguses olenevalt ilmast.
Parkla ja kõnnitee ehituse maksumuseks kujunes hanke tu
lemusena veidi üle 30 000 euro.
Aarne Laas,
abivallavanem

40 aastat tagasi 11. augustil
1979 avati Viru mängude ajal
Kadrina laululava. Tänavu,
14. septembril oli selle auks
kogu Kadrina täidetud laulu
ja tantsu, vanavara ja käsi
tööd, rõõmu ja lusti armasta
vate inimestega.
Päev algas Kadrina vanava
ra- ja käsitöölaadaga lauluväl
jakul ning sellele järgnes ribu
rada pidi südant soojendavaid
sündmusi. Avati nostalgiakes
kus „Kadrina“ kohvikus, mis
pakkus maitsvalt koduse pi
parmünditee kõrvale ka palju
nostalgiat vanade raamatute,
vanaemade ja vanaisade ko
dudest pärit serviiside ja muu
ajaloohõngulise näol.
Kadrina rahvamajas toimus
Neeruti Seltsi ja Viru Instituu
di korraldatud pärimuskon
verents “Üldlaulupeod 150”,
millega tähistati 150 aasta
möödumist esimesest üldlau
lupeost. Sündmust rikastas
Alo Põldmäe ettekanne lau
lupidude ajaloost ja Rudolf
Põldmäest ning folklorist Ing
rid Rüütli raamatu „Virumaa

laule ja lugusid“ esitlus.
Antud päevaks oli Kadrina
lasteaed Sipsik avanud oma
väravad, et tutvustada laste
le nende uut mänguväljakut.
Lusti jagus kõikidele, kui
maaliti nägudele liblikaid ja
kasse, joonistati asfaldile või
hoopiski puhuti või lasti tuu
lel puhuda seebimulle.
Kui keskpäeval kõlas kahu Kaare all kõlasid laulupeol kuuldud viisid, tantsuplatsil nähti
ripauk, algas Kadrina rahva tantsupeost armsaks saanud samme. Foto: Kodukant
maja eest rongkäik, mis viis
kõik meie armsad lauljad ja
tantsijad lauluväljakule, et
ühiselt pidada Kadrina lau
lulava 40. aastapäevale pü
hendatud ja möödunud lau
lu- ja tantsupidu meenutav
kontsert. Sellel astusid üles
Kadrina rahvamaja naisrühm
Omavahel, Kadrina keskkooli
segarühm Meie Vahel, Kad
rina rahvamaja segarühm
Kahevahel, Kadrina kiriku
koor, Kadrina rahvamaja tant
surühm Vöökudujad, Kadrina
pasunakoor, Kadrina kapell,
Suured ja väikesed lauljad ja
tantsijad rongkäiguks valmistu- Kadrina segakoor, Kadrina
mas. Foto: Kodukant
Keskkooli lastekoor, Kadrina

Saldas peeti külapäeva
Peagi saab parkla ka liiklusmärgid ja jooned, kuid seda võib
juba julgesti kasutada.Foto: Kodukant

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Augustikuu lehes ilmunud pildil oli
Jüri Sikkut.

Õigesti vastanuid oli 3: Reet Kukk,
Helmut Seepter ja Marje Rüü.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on
võitnud Reet Kukk. Auhinna saab kätte
Maanaiste Seltsi majast Viru tn 14b.
Uus küsimus:
Seekord kirjalik. Tänavusuvises ETV mälumängusaates
“Eesti mäng” oli 3 küsimust Kadrina teemadel. Keda
või mida küsiti Kadrina kohta? Õigeks vastuseks on
vaja ära märkida kõik need kolm asja.
Vastused teatada: telefonil: 502 3846,
e-postiga: rystom@hot.ee, kirjalikult: Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on oktoobrikuu viies päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind
Kadrina Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi

Selle aasta 10. augusti kaunil suvepäe
val said Salda külaplatsil kokku küla
praegused ja endised elanikud. Osale
jaid oli imikutest eakateni. Taaskohtu
mise rõõm oli suur ja juttu jätkus kaue
maks.
Tore oli, et üritusest tuli osa saama ka
elanikke naaberküladest, Kadrina val
lavanem ja kultuurikoja direktor koos
väliskülalistega. Nii, et võime naljaga
pooleks öelda, et tegemist oli rahvusva
helise sündmusega.
Sisukas päev, mida aitas läbi viia
Karl, oli pikk, aga tore. Oli sportlikke,
naljakaid ja põnevaid tegevusi lastele ja
täiskasvanutele. Jätkus osalisi nii tegut
sema kui ka kaasa elama. Sai imetleda
laste vahvaid joonistusi ja kuulata nen
de esitatud laulu ja pillimängu.
Peolaua hea ja paremaga katsid küla
lised ise. Külanaised Sveta ja Irina keet
sid valmis imemaitsva ukraina borši,

mida isuga nauditi ja juurdegi küsiti.
Kui kõht täis ja meel hea, algas vahva
ühislaulmine Karli kitarrimängu saatel,
millele järgnesid vaheldumisi WAU+
naiste ja Merle ägedad tantsuetteasted.
Õhtu saabudes keerutati jalga Eva tant
sumuusika saatel kuni hiliste tundideni.
Ürituse korraldajatel on hea meel ar
vuka osavõtu üle ja nad tänavad kõiki,
kes leidsid aega ja kohale tulid. Eriti
tänulikud oleme kõigile neile, kes meie
üritust toetasid ja abiks olid, ning neid
polnud vähe. Ilma nendeta ei oleks nii
suurt üritust läbi viia kuidagi õnnes
tunud. Osalejate tänu ja head sõnad
innustavad meid kolme aasta pärast
külapäeva uuesti korraldama. Nii, et
kohtumiseni 2022. aasta suvel.

pererühm. Kadrinlastele pak
kusid seltsi Võhma segakoor
ja Võhma seltsimaja naisrühm
“Krõtake”.
Õhtu lõppes Eesti rockabil
ly-ansambli Boogie Company
seltsis.
Õhku jääb rippuma küsi
mus, kas tänavusest Kadrina
laululavale pühendatud pi
dulikust, festivali meenuta
vast sündmusest saab Kadri
na oma päev? Järgmise aasta
jaoks kedratakse plaane, kuid
mis siis sündima hakkab, on
meile kõikidele üllatuseks!
(KK)

Muusikapäeval virulastele puhkpillimängu

2.-4. augustini peeti Räpinas XIX külateatrite festivali, algamas on järjekordne rahvusvaheline muusikapäev, mis viib Eestimaa
eri otstesse üle saja kontserdi. Lääne-Virumaal võetakse vaatluse alla puhkpillid.
Eestlasi tuntakse muusikamaailmas tuge
vate ja konkurentsivõimeliste muusikutena,
kes nopivad auhindu mainekatelt festiva
lidelt ning esinevad olulistel lavalaudadel.
Meie puhkpillimängijad pole siinkohal eran
diks. Eestit iseloomustab tugev puhkpilli
mängu traditsioon ning meie instrumentalis
te ei hinnata ainult kodumaal, vaid ka piiri
taga.
Lääne-Virumaal kuuleb noorema põlve
puhkpillimängijaid: näiteks klarnetist Marten Altrovit ja oboemängija Ingely Laivi.
Salda külaseltsingu nimel
Kadri Kruusmann ja Nendega koos musitseerib noorema põlve
Hannely Piiskoppel paljulubavamaid pianiste Johan Randvere,
fagotimängija Rene Seplaan, flötist Anna
Kelder ja metsasarvemängija Meelika Mikson.
Meeleoluka trio on kokku pannud saksofo
nist Tobias Tammearu, kontrabassimängija
Kristjan-Robert Rebane ja trummar Martin
Petermann, kes esitavad omaloomingut, mis
väärtustab loomingulist vabadust ning laseb
särada iga liikme isikupäral. Trio astub üles
1. oktoobril kell 13.00 Kadrina rahvamajas.
Vaata lisa www.muusikapaev.ee
Salda külapäeval lustisid nii noored kui vanad, oli tore päev. Foto: Kelly Arula
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Viikingid, kardisõit või laserrelvad – põnevad suvelaagrid
Sellesuvised laagrid pakkusid
väga mitmesugust tegevust eri
nevates Eestimaa paikades.
2.-3. klassi laager algas Miku
Mardi talus, kus sai tutvust teha
talupidamisega ning päev lõp
pes Ridaküla seltsimaja külas
tamisega. Järgmisel laagripäe
val sai Avinurme puiduaidas
laastukorvile maalida endale
sobiva pildi ja sõita muuseu
mirongiga. Kiek in de Köki
muuseumikompleksis külas
tasime salapäraseid maa-alu
seid bastionikäike ja tutvusime
põgusalt Neitsitorniga. Päeva
teine pool viis meid Järva-Jaa
ni vanatehnika varjupaika, kus

huvilistel oli võimalik tutvuda
vanade autode, busside, veoki
te, traktorite ja näiteks ka tule
tõrjemasinatega. Järgnev päev
veedeti Kiviõli seikluspargis,
mis pani proovile füüsilise või
mekuse. Viimane laagripäev
viis meid Viikingite külla, kus
saime valmistada ruunimärke,
tutvuda sõjarelvadega ning jul
gemad said selga proovida ka
viikingite sõjavarustust.
4.-5. klassi lastega külastasi
me Lennusadamat, kus saime
põhjalikuma ülevaate Eesti
kõige vanemast ja väärikamast
muuseumilaevast
aurik-jää
murdjast Suurest Tõllust. Päev

Kiviõli mäe taustal mõnus 4.-5. klasside reisiseltskond.
Foto: Kadrina huvi- ja noortekeskus

ettekande tegija Annika Laats
vaimset tahku ja selle tahaplaa
nile jäämist. Inimese vajadusteks
on olla lepitatud iseenda, lähe
dastega, tunnetada elu terviklik
kust, vajadus tänulikkuse ja õn
nestumise järele, leida lahendusi
eluraskustes. Inimene on tervik.
Lapse vaimset tervist mõõta on
palju raskem kui kehatempera
tuuri. Pühapäevakoolis leiavad
käsitlust elulised teemad: loo
tus, kaastunne, elurõõm, aga ka
surm ja lein ning mitmed teised
olulised teemad.
Jumala nime ei peaks pelga
ma. Kui see tekitab tõrget või
võõristust, siis kutsus Annika
Laats hariduse päeval Jumalale
leidma sünonüümi, looma uut
kujutluspilti.
Pühapäevakoolil on minu
meelest ka hariduslik aspekt.
Piibel on läbi ajaloo bestseller

Laagrisärgid meisterdasid endale selga vahvad 2.-3. klassi
laagrilapsed. Foto: Kadrina huvi- ja noortekeskus
viis meid edasi Energia avas
tuskeskusesse ja Loodusmuu
seumi. Energia avastuskesku
ses said lapsed ise uurida ja
katsetada füüsikalisi nähtusi ja
näha välgudemonstratsiooni.
Veskisilla kardirajal said noo
red nautida sõiduelamusi ning
bowlingurajal üksteisele kaasa
elada. Nii Türi kui ka Kiviõli
seikluspargis said noored oma
füüsilise võimekuse, julguse ja
nutikuse proovile panna. Vii
kingite küla uudistasid ka va
nemad laagrilised. Kõrvemaa
Matka- ja Suusakeskuses said
noored proovida vibulask
mist, õpiti mängima discgolfi,
orienteeruti ning lihviti oskusi
madalseiklusrajal. Tutvust teh

ti Vabaõhumuuseumiga ning
päeva lõpetuseks külastati Me
gazone’i, kus sai laserrelvadega
pidada põneva lahingu.
Loomulikult oli võimalus
mõlemas laagris tegelda ka
meisterdamisega, mille käigus
valmisid imeilusad laagrisär
gid.
Kiidame kõiki lõbusaid laag
rilapsi ja nende vanemaid ning
täname sõbralikke koostöö
partnereid ja kindlasti ka ilma
taati, kes igati meie tegevusi
soosis.
Laagri pilte saab näha Kad
rina huvi- ja noortekeskuse FB
lehel.
Liis Ambos

number üks, mistõttu võiks selle
sisu teada.
Kellele pühapäevakool on
mõeldud?
EELK põhikirja järgi on püha
päevakool laste kõlbelise ja usu
lise kasvatuse vorm. Sinna oo
tame erinevas eas lapsi ja noori.
Julgustan vanemaid koos laste
ga tulema ja tunnist osa saama.
Alustame 29. septembril kell
11 kirikus ja seejärel suundume
leerimajja, kus saavad vanemad
näha lühendatult pühapäeva
koolitundi. Jõuludeks on plaanis
teha P. Gripari ainetel näidend.
Milliseks täpsemalt pühapäeva
kool kujuneb, oleneb osalejatest
– nende vanusest, huvidest, os
kustest.
Kui küsida praegustelt ja en
distelt pühapäevakoolis käija
telt, mis neile meenub, siis ena
masti öeldakse, et seal oli tore.

Pühapäevakooli uus õpetaja
Katrin Saluvee. Foto: Erakogu
Kuidas tunnid toimuvad?
Iga tund on üles ehitatud ühe
le jutule. Lisaks laulame, teeme
muusikat ja meisterdame. Lõpus
on tee-/morsilaud/nosimine.
Tunnid toimuvad üle pühapäe
va, kuu teisel ja neljandal püha
päeval leerimajas.
Taevaisa õnnistust sulle, Kat
rin, ja kõigile lastele ning nende
vanematele!
Meelis-Lauri Erikson

Vabatahtliku tegevuse võimalused hoolekandeteenuste juures
Kuigi vabatahtlik tegevus on
Eestis võrdlemisi levinud, pa
nustab sotsiaalvaldkonda värs
kelt valminud uuringu järgi
kõigest 10% elanikkonnast.
Möödunud aasta augustist
hakkas Eesti Külaliikumine Ko
dukant
sotsiaalministeeriumi
tellimusel ja Euroopa Sotsiaal
fondi rahastamisel testima, kui
das saaks hoolekandeteenuste
juurde süsteemselt vabatahtlike
kaasata.
Sihtgrupp, kellele pakutakse
vabatahtlikku?
Abivajajad on hanke mõistes
65-aastased ja vanemad inime
sed ning 18-64 aastased erivaja
dusega inimesed.
Mida meie vabatahtlikud
teevad?
Vabatahtliku pakutavate te
gevuste eesmärk on abisaajat
vastavalt tema võimetele akti
veerida ning teha asju võimalust
mööda koos isegi juhul, kui te
gemist on voodihaigega.
Vabatahtlikud teevad koos
abivajajatega väga eripalgelisi
tegevusi. Üsna tavapärane on, et

vabatahtlik külastab koos abis
tatavaga üritusi või kinoseansse.
Samuti on vabatahtlikest olnud
tuge tähtpäevade väärilisel tä
histamisel, või lihtsalt suhtlemi
sel, ajalehtede ettelugemisel jne.
Igal juhul on abistamine perso
naalne ning toimub inimese ko
dus või hooldekodus.
Oluline on teada, et vaba
tahtlikud ei saa asendada sot
siaal- või koduhooldustöötajaid,
kuid erinevate sotsiaalteenuste
kombineerimisel saab arvesta
da ka vabatahtlike pakutavate
võimalustega. Tihtipeale ei jõua
sotsiaaltöötajad rahuldada oma
klientide inimlikku suhtlemis
vajadust. Siinkohal saavadki va
batahtlikud tulla appi, et toetada
inimese aktiivsust ning pisikeste
tegevuste toel aidata tal võimali
kult kaua elada omaenda kodus.
Seltsilise panuse planeerimi
sel tuleb paraku arvestada sel
lega, et vabatahtlik käib abiks
oma töö, pere ja muude kohus
tuste kõrvalt ning seetõttu ei saa
eeldada, et ta jõuab abistatava
juurde iga päev. Enamasti koh

KULTUURIKALENdER
Laupäeval, 4. oktoobril kell 15-17
Hulja raamatukogus töötuba lastele „Minu
lemmikõpetaja”.

Pühapäevakool alustab
Katrin Saluvee, õpetaja ning 4
lapse ema, alustab meie koguduses pühapäevakooli tunde
lastele. Uuele pühapäevakooli
õpetajale esitasin kolm küsimust.
Katrin, miks just sina?
Kui andsin tervisekasvatuse
ja -õpetuse loenguid, sain enda
jaoks veelgi kinnitust, kui olu
line koht on usuõpetusel. Lap
seeas kujunevad välja inimese
toitumis- ja liikumisharjumused
ning stressiga toimetuleku osku
sed. Meil pööratakse väga palju
tähelepanu füüsilisele tervisele
(uurimused enim esinevatest
haigustest, liikumisest), toitumi
sele (ülekaalulisus), kuid kolmas
aspekt - stressiga toimetulek,
laiendades seda vaimsele tervi
sele, on vähekäsitletud.
Möödunud Lääne-Virumaa
hariduse päeval rõhutas üks
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tutakse nii, nagu vabatahtlikul
võimalust on. Oleme veendu
nud, et meie vabatahtlikud
saavad panustada esmajoones
abistatava sotsiaalse ilmajäetuse
ja üksildustunde leevendamisse.
Sellise suhtluse tähtsust on kee
ruline üle hinnata.
Kes meie vabatahtlikeks sobivad?
Tegevuse käigus on jõudnud
meie juurde palju toredaid ini
mesi, kellest osa ei ole kunagi
varem vabatahtlik olnud - kül
lap nad ootasid alles sobivat
panustamisvõimalust.
Kõige
noorem abiline on 18-aastane
ja kõige vanem 77-aastane. Üle
poole praegu tegutsevatest va
batahtlikest on vanemad kui 55
aastat.
Meie pakutav vabatahtliku
tegevuse teenus sobib peaaegu
igale huvilisele, kellega meie
piirkondlik koordinaator on ves
telnud ning soovid ja ootused on
ühiselt välja selgitatud. Huviline
ei pea kartma, kuidas ta hak
kama saab, sest iga vabatahtlik
saab sisseelamisel koolitust ja

tuge, kuidas toimida ja käituda.
Kartma ei pea sedagi, kuidas
sobivat abivajajat leida. Meie
projekti raames aitab sobiliku
vabatahtliku tegevuse võima
luse leida piirkondlik koordi
naator. Just temal on kohalike
omavalitsuste, päevakeskuste,
hooldekodude, kohalike vaba
ühenduste ja kogukondade, so
sotsiaalpartnerite toel ülevaa
de inimestest, kes abi ja toetust
vajavad. Hanke tegevustesse on
planeeritud vabatahtlike aren
gupäevi ning klubilisi tegevusi.
Seega pakume küllaldaselt või
malusi kaasvabatahtlikega mul
jeid vahetada ning üksteisele
toeks olla.
Meie tegevuste kohta saab lu
geda lisa Vabatahtlike Väravast
https://vabatahtlikud.ee/sot
siaal/. Loomulikult ootame nii
tulevaste võimalike vabatahtlike
kontaktivõttu, kuid ära pelga
teada anda, kui sooviksid ka ise
vabatahtliku seltsilise tuge.
Ene Augasmägi,
Lääne-Virumaa koordinaator

Laupäeval, 5. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas Pargi tn 3 õpituba.
Kirjanik Reeli Reinaas pärandkultuuri teemadel
„Kadrina kihelkonna looduslike pühapaikade
teabepäev“. Osalustasu 2 €.
Neljapäeval, 10. oktoobril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi korraldatud Stig
Rästa kontsert Kadrina rahvamajas. Sündmust
toetab Leader. Registreerida 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee. Tasuta.
Reedel, 11. oktoobril kell 15-17
Hulja raamatukogus „Nuputamisvõistluse“
töötuba lastele.
Kihlevere raamatukogus mängutuba lastele.
Laupäeval, 12. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi Leader-meetme toetatud
projekt: Palmse mõisa külastamine.
Väljasõit Kadrina rahvamaja juurest kell 10.
Eelregistreerimine 5552 5314. Osalustasu 10 €.
Kolmapäeval, 16. oktoobril kell 16
Viitna raamatukogus töötuba lastele
“Sügislehed”.
Reedel, 18. oktoobril
kell 9.30 Kadrina valla raamatukogus
“Mõmmi laulupidu”, ettelugemine lastele. Loeb
ja harfil mängib Heli Preismann. Tasuta.
kell 13 Vohnja raamatu kogus ettelugemine
lastele. Lugemisel Triin Soometsa raamat “Kuidas
eesti keel rääkima hakkas”.
kell 15-17 Kihlevere raamatukogus
ettelugemine lastele. Lugemisel Ilmar Tomuski
raamat “Porgandipirukas”.
kell 15-17.30 Hulja raamatukogus töötuba
lastele „Ettelugemine, minu lemmikraamat“.
Reedel, 18. oktoobril kell 17
Kadrina valla raamatukogu saalis Kadrina
Kunstidekooli õpilaste sügiskontsert.
Neljapäeval, 24. oktoobril kell 12
Vohnja raamatukogus Edgar Valteri
„Pokuraamatu“ lugemine ja meisterdame.
Neljapäeval, 24. oktoobril kell 18
Kadrina kirjandusklubis kunstiklubi
vestlusõhtute sarja “Millega peab arvestama
kunsti vaatamisel” esimene õhtu. Lektor
kunstiõpetaja Sigrit Peets. Toetab Leader.
Registreerimine 325 0107 või raamatukogu@
kadrina.ee.
Reedel, 25. oktoobril
kell 15-17 Kihlevere raamatukogus
tegevustuba lastele “Kirju sügis”.
kell 15-17.30 Hulja raamatukogus töötuba
lastele „Halloween, meisterdamine“.
Esmaspäeval, 28. oktoobril kell 11-14
Kadrina valla raamatukogus laenutab
raamatuid ja vestleb lugejatega Kultuurikoja
direktor Ahto-Lembit Lehtmets.
Kolmapäeval, 30. oktoobril kell 18
Hulja kinoklubis linastub uus Eesti
film “Ükssarvik”, režissöör Rain Rannu.
Registreerimine 325 2440 või
Inge.Jalakas@kadrina.ee. Osalustasu 3.50/5 €.
Neljapäeval, 31. oktoobril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub uus Eesti
film “Ükssarvik”, režissöör Rain Rannu.
Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee. Osalustasu 3.50/5 €.
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Kodukant

VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
28. augusti istung Kadrinas
1.

2.
3.

4.

Vallavanem Kairit Pihlak tutvustas Kadrina valla aren
gukavva aastani 2035 laekunud muudatusettepanekuid.
Volikogu arvestas esitatud ettepanekutega ja lõpetas
Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmise 1. lu
gemise ning suunas arengukava avalikule väljapanekule.
Volikogu lõpetas Kadrina valla eelarvestrateegia aasta
teks 2020 –2023 1. lugemise.
Volikogu võttis vastu otsuse anda Vainupea külas asu
vatel Morgu ja Merimetsa kinnistutel olevad hooned ja
rajatised Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu MTÜ-le tasuta
kasutamiseks kaheksaks aastaks.
Volikogu andis loa riigihanke korraldamiseks, et soeta
da Kadrina terviseradade väljaarendamise tarbeks raja
traktor.

september 2019

Eelkool alustas tööd

Palju õnne!

2020. aastal Kadrina Kesk
taja Rea (C korpus II kor
kooli 1. klassi tulevate laste
rus)
eelkool alustas tööd juba
Kaasa palume võtta
18. septembril, kuid ootab 1. pinali, kus on 2 hari
veel liitujaid. Sel aastal on
likku pliiatsit, värvi 3. tööraamatu raha 5 eurot.
õpetajateks Kadi Haavajõe
lised pliiatsid, kustu
Eelnevalt palume esitada
ja Rea Ritsik. Tunnid alga
tuskumm,
joonlaud, taotluse (täidetakse koha
teritaja;
vad kell 8.55 ja kestavad 30
peal) koos sünnitunnistuse
minutit. Päevas toimub 4 2. kunstitunni tarbeks joo- koopiaga kooli kantseleis
tundi.
nistuspaber A3, veenõu, se. Eelkool on õppetege
Päevakava:
guašid, 3 pintslit, liim, vus eelkooliealistele lastele
• 1. tund 8.55-9.25 õpetaja
käärid, värviline paber, üks kord nädalas vastavalt
Rea (C korpus II korrus)
plastiliin, lauakate.
tunniplaanile. Eelkooli on
Vahetund 5 minutit
Palume need esemed oodatud lapsed, kes alusta
• 2. ja 3. tund 9.30- 10.30
panna kokku ühte karpi vad kooliteed 1.09.2020.
õpetaja Kadi (C korpus
või mappi, et teie lapsel
Lisainfo 322 5640 (kant
II korrus)
oleks järgmine kord tun selei), 322 5643 (õppealaju
Vahetund 10 minutit
dides enda asju kergem hataja)
• 4. tund 10.40-11.10 õpe
ära tunda ja leida;

Juubilarid
augustis

Lavastust
toetavad
MTÜ Arendus
koda ja LE
ADER-programm, Kesk-Eesti
Tre Raadio, AjaLeht, Kadrina
vald ja Udriku mõis. Piletid on
eelmüügis silverticket.ee

Ajaloost
1945. aasta saabudes oli sõda
Eestimaal lõppenud ja kahu
rid paukusid veel vaid kaugel
Saksamaal. Eestis oli ennast
peremehena sisse seadnud
punavõim. Kõik, kes julgesid
punavõimule vastu hakata või
kritiseerida, kõrvaldati ajuti
selt või jäädavalt. Õhus valitses
usaldamatus, sest uutes oludes
polnud teadmist, kes kuhu
poole hoiab.
Kodudesse pöördusid tagasi
sõjas käinud noored mehed,
kes ei usaldanud uut punavõi
mu ja redutasid seepärast met
sas, oodates oma võimalust.
NKVD hoidis kõigel ja kõigil
silma peal. Rahva seas oli juba
üles seatud agentide võrgustik.
Igaüks võis olla soosingu ootu
ses äraandja.
5. juunil 1945 kogunesid
Männiku küla Johanirahva
tallu peretütar Valve sünni
päevale küla noored ja vanad.
Mõningate meenutuste järgi
olevat sünnipäevapidu olnud
ühtlasi ka kihluspidu Endliga.
Oli siis või mitte, aga armastus
hõljus õhus ja helge tulevik sä
ras silmapiiril. Nende armas

Kadrina hooldekodu võtab tööle

hooldaja.
Info 524 0548, 508 9634

tus ei olnud aga lihtne, sest
Valvele tegi samal ajal silma ka
Artur Heinrich.
Peole kogunesid algul pea
miselt naised ja pimeduse saa
budes julgesid metsast välja
tulla ka mehed. Kusagil kell
kaks öösel tahtis üks peolis
test minna õue värsket õhku
hingama, kuid märkas väljas
liikumist ja hüppas majja taga
si. Väljast avati maja peale tuli
ja karm hääl käskis kõigil alla
anda. Majast vastati samaga.
Arvatavalt oli NKVDle „kopu
tajaks“ just Valve põlatud peig
mees Artur Heinrich.
„Laske naistel välja tulla, aga
meie alla ei anna“, hõikas Ardi
vaenlastele. Venelased vastasid
leekkuulidega, mis süütasid
taluhooned. Nüüd oli kaks va
rianti: kas saada surma kuuli
läbi või sisse põleda. Mõned
üritasid siiski väljuda, kuid las
ti kohapeal maha. Lahingu lõp
pedes korjati kokku kuue mehe
ja naise surnukehad. Kaks sur
nukeha leiti hiljem maja vare
mete vahelt ja veel kaks suri
haavadesse.
Sellel jaanipäeva eelsel val
gel ööl sai surma kokku 14 pea
miselt noort inimest. Sündmus
vaikiti maha ja sellest pole säi
linud ühtegi ametlikku märget.
Kogu sündmust hoiavad elus
vaid inimeste mälestused.
Piibe Teater

ASTA UIBO			95
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95
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90
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90
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90
Kodukant vabandab ning soovib õnne
ja palju tervist möödunud sünnipäeva
puhul!
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Kõhedust tekitavad varjud Udrikul

10. oktoobril esietendub Ud
riku mõisa kuivati pööningul
Arlet Palmiste näidend „Var
jud“. Näidend jutustab traagi
listest sündmustest Männiku
küla Johanirahva talus 5. juunil
1945. Lavastust mängitakse
vaid neljal õhtul.
Lavastajaks on Tiit Alte ja
kunstnikuks kogenud Riina
Vanhanen. Lavastuse peaosa
des näeme kutselisi näitlejaid
Liis Haabi ja Jaanus Nuutret.
Lisaks teevad kaasa piirkonna
parimad harrastusnäitlejad ja
erikülalisena Erik Ruus.
See traagiline armastuslu
gu jutustab ajastu õudustest,
reetmisest ja armastusest.
„Näidendi nimi on „Varjud“,
sest aeg oli selline“, tutvustab
pealkirja autor Arlet Palmiste,
„Inimesed elasid varjus – nkv
deelased liikusid varjus, met
savennad elasid varjus, isegi
tavainimesed elasid varjus soo
viga mitte silma paista. Varjud
liikusid ja varjud ka kohtusid.
Varjus toimusid ka hirmsad
sündmused.“ Näidendi puhul
on tegemist traagilise armas
tuslooga, kus ajastu ei luba
armastajatel leida oma tõelist
õnne. „Eks publiku jaoks tuleks
alati ka mõned naljad näiden
disse kirjutada,“ arutleb autor,
„kuid seekord polnud see liht
salt võimalik. Mida rohkem ma
sellesse aega süvenesin, seda
mustemaks kõik läks.“

Augustikuu lehest jäid ekslikud välja järgmised väärikas eas juubilarid:

Miniekskavaator
2,7 tonni

BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS
VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD
KAEVE- JA PINNASETÖÖD
ÜLDEHITUS

Korstnapühkija

5560 4046

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

Kodukandi eelmises numbris sai
juubilar Eerika Saaren endale ekslikult
uue nime. Kodukant vabandab!

Augustis registreeritud
lapsed
RUBEN RAID
MATTIAS LIIVAMÄGI
HERTA VISSEL
ELIISE VAHTRA
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Minu Kadrina

TÄNAME

Tänuavaldus
Kadrina hooldekodu tänab Eesti Politseid kiire ja operatiivse
tegutsemise ning vabatahtlike tähelepanelikkuse eest kadu
nud inimese otsingul.

Margo Peetsalu
Finantsmoosekant
Mis seob Teid Kadrinaga?
Olen Kadrinas üles kasvanud ja siin koolis käinud. Siin elavad mu ema
ja isa. Mitme kooliaegse sõbraga, kes kõik küll praegu Kadrinas ei ela,
lävin tänaseni ja peaaegu kõik minu lapsepõlve kaunimad mälestused on
seotud kodukandiga.

Mälestame
SALME LEHT
23.12.1937 – 31.07.2019

TIIT SAAREMETS
3.03.1959 – 13.08.2019

HELGI SUURKAEV
1.07.1935 – 11.08.2019

REET MÄGI
20.06.1941 – 19.08.2019

MAARE ÕISPUU
REIN PAAVO
31.03.1935 – 12.08.2019 14.09.1943 – 24.08.2019
ARNOLD VAAREND
12.02.1948 – 3.09.2019

Toimetaja: Lisete Laisaar		
tel: 322 5631, 5900 8823		
Küljendus: Kalurileht OÜ						

Foto autor: Maanus Kullamaa

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Esiteks elavad Kadrina vallas väga tarmukad inimesed, kes oskavad oma elu põnevaks teha – teatritegemisest seinaronimiseni
ja saunaklubitamisest linetantsuni. Kadrina valla loodus on müstiliselt kaunis. Viitna, Neeruti, Kallukse on mõned esimesena
meelde tulevatest paikadest. Korrates paljude siin rubriigis juba kirjutanute mõtet, ei saa ka mina mainimata jätta Kadrina kooli.
See on tõesti maailma parim! Mulle meeldib, et kool on leidnud oma niši, pakkudes noortele praktilisi õppesuundi ja tehes tihe
dat koostööd valla ettevõtetega. Kui minul õnnestus kooli ajal nakatuda ravimatu muusikapisikuga, siis hea meel on ka sellest,
et praegu kooli kõrval pakutav huvitegevus on veel mitmekülgsem kui minu ajal.
Kaugelt vaadates tundub kõik teistmoodi, kui lähedalt nähes. Arvan, et siinsed inimesed teavad ise väga hästi, kus neil on
arenguruumi. Peaasi, et neil oleks arenemise vahepeal aega ka seisatada, et märgata ning väärtustada kõike head ja kaunist, mis
Kadrina kandis on, ning jätkuks tahtmist seda järeltulijatele säilitada.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Kadrinat, siinseid inimesi ja ettevõtmisi igal võimalikul juhul esile tõstes ja neile takka kiites.
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