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Johanna keldrikorrus sai
lõplikult valmis

19. mail avas MTÜ Johanna keskus lõplikult valminud keldrikorruse, kus erivajadustega
inimeste käsutuses on lisaks
varem kordatehtud ruumidele
multifunktsionaalne puhke- ja
tööruum, kangastelgede ruum
ja keldrikorruse teine sanitaarsõlm.
Erivajadustega inimeste
keskuse keldrikorruse lõplikku
valmimist toetas SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
koostöös Siseministeeriumiga
(SM) arenguhüppe taotlusvoorust. MTÜ Johanna kirjutas
sinna eduka projektitaotluse
“Erivajadustega inimeste keskuse arenguhüpe päevakeskuse
lõpliku valmimise ja isemajandamise käivitamise näol”.
Projekti käigus tehti eelviimase
ruumi remonditöid juhendaja
Enn Roosi eestvedamisel koos
erivajadustega tööealiste meestega. Enn Roosi sõnul oli tal soe
ja hea tunne meestega tööd teha,
sest valitses õige kambavaim.
„Igaüks tegi seda, mida oskas
ja suutis teha. Ja kes ei osanud,
siis vaatas ja sai kogemuse, mis
on hoopis midagi muud kui see,
mida ta saab Kodutunde saatest
toa tapeetimist vaadates.“
Avamisel sai vaadata keldrikorruse valmimisest tehtud
slaidiprogrammi. Keldrikorruse
valmimisloo jäädvustas fotodele
Johanna oma fotograaf Peep
Saluvee.
MTÜ Johanna osales edukalt ka Euroopa Sotsiaalfondi
(ESF) projektipõhisel hankel
pikaajalise kaitstud töö teenuse
kohtade saamiseks erivajadus-

tega inimestele ning sai sobivate võimaluste olemasolu tõttu
kümme kaitstud töö teenuse
kohta. Töötegevusjuhendajate
VirgeTaurafeldti ja Enn Roosi
õpetusel ja juhendamisel saavad
mainitud teenusel olevad erivajadustega inimesed teha meeste-,
puu- ja remonditööd, kududa
kangastelgedel, teha õmblus-,
käsi- ja nahkehistööd, siidimaali,
keraamikat, valmistada ehteid,
tegeleda aiandusega. Pikaajalise
kaitstud töö teenusel olevad
erivajadustega inimesed saavad
töötegemise eest pool aastat stipendiumi ja seejärel hakkavad
saama töötasu (stipendium ja
töötasud ESF toetusest). Kui tooted müüvad, siis on võimalik neile maksta juurde individuaalselt
osa igast valminud ja müüdud
toote hinnast.
KÜSK SM projekt ja ESF toetus
on omavahel tihedalt seotud.
Suurem osa kaitstud töö teenuse töötube asuvad Johannas
keskuses KÜSK SM toetusega
remonditud ruumides. Viimane
töötuba on puutöötuba, mis
samuti valmis tegevusjuhendaja ja noorte erivajadustega
meeste koostöös KÜSK Šveitsi
fondi ja Sotsiaalkindlustusameti
ning Vinni valla toetustega. Osa
kaitstud töö teenuse tegevusi
toimuvad õues ja aiamaal: uue
kasvuhoone ehitamine, aiatööd.
teised teenuse töötoad asuvad
Leaderi toetusega 2010.a ehitatud ruumides.
Selle teenuse läbi on Johanna
seotud ka 1. juulist kehtima
hakkava puuetega inimeste töövõimereformiga: õpetada erivajadustega inimesed tööd tegema,
järjekindlad olema, režiimile
alluma. Lõppeesmärk on kasvõi
mõnegi inimese väljajõudmine
avatud tööturule.
Ülle Allika,
Hilje Pakkanen

Vinni valla lapsed said KIKi
toel keskkonnaharidust
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus nõukogu toetas keskkonnateadlikkuse lihtsustatud
programmi raames Vinni valla
haridusasutuste aktiivõpet loodus- ja keskkonnahariduskeskustes. Kulina, Pajusti, Roela ja Vinni
lasteaia vanemate rühmade lapsed külastasid ja said loodusõpet
Loodusmuuseumis, Loomaaias,
Jääaja Keskuses ja RMK Iisaku
looduskeskuses. Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilased täiendasid oma keskkonnaalaseid teadmisi, kui läbisid
pakutavad õppeprogrammid
RMK Sagadi looduskoolis, RMK
Oandu looduskeskuses, Tallinna
loomaaia zookoolis ja Jääaja
Keskuse elukeskkonna õppes.
Põnev oli loodusmuuseumis või
loomaaias ringi käia asja tundvate giidide juhendamisel. Pajusti
lasteaia viimatise loomaaia külastuse muutsid meeldejäävaks
kaks KIKi giidi, kes rääkisid palju
huvitavat iga nähtu looma-linnu
kohta. Üks giid juhendas laste,
teine lastevanemate rühma.
Paljudes kohtades käisid õpetajate kõrval abiks väljasõitu
korraldamas ka lapsevanemad,
mõnest perest olid väljas koguni
mõlemad vanemad.
KIKst saab iga klass või lasteaiarühm toetust ühes õppeaastas

kuni kaheks õppekäiguks. Abikõlblik kulu on samuti kohale- ja
tagasisõit kokku kuni 300 eurot
ühe klassi või lasteaiarühma
kohta. Omalaadse kohalesõidu
korraldas Pajusti lasteaed, kus
lapsed sõitsid bussiga Tapale, et
sealt “porgandi”-rongiga Jõgevale sõita ja sealt taas bussiga Jääaja
Keskusesse vurada. Selgus, et
paljud lapsevanemadki polnud
uute rongidega sõitnud, lastest
rääkimata. Loooduse avastamise
kõrval jäi meelde teistlaadi sõidukogemus.
2015/2016. õ-a jooksul eraldatud
veidi üle 4000 euro toel kujundati
õpilastes keskkonnasäästlikke
tarbimisharjumusi ja arusaama ökoloogilisest tasakaalust.
Haridussüsteemil on parimad
võimalused inimeste väärtushinnangute mõjutamiseks. Seda
eesmärki täitis ka toimunud
aktiivõpe loodus- ja keskkonnahariduskeskustes.
Pajusti lasteaed,nagu teisedki
projektis osalenud, jäid projektiga väga rahule. Pajusti lasteaia
diektori Ene Kruusmaa sõnul
on neil juba uude projektivooru
taotluski esitatud.
Gustav Saar,
vallavalitsuse arendusnõunik,
projekti vastutav isik

1.juunil Laekvere vallamajas
toimunud Rägavere, Laekvere
ja Vinni valla haldusreformi
juhtivkomisjoni koosolekul oli
päevakorras teematoimkondade
töö ja sisend ühinemislepingusse ning kohapeal algatatud
küsimused.
Arutelu tulemusena lepiti kokku järgmised ühinemislepingu
sisendid:
1. Eraldi valimisringkondi ei
moodustata.
2. Volikogu liikmete arv on 17.
3. Maamaksumäärad ühildatakse - üldiseks maamaksumääraks
on ühendvallas 2,5 % ja põllumajanduslikel kõlvikutel 2,0 %
maamaksustamishinnast aastas.
4. Rägavere valda Ulvisse ja
Laekverre jäävad teeninduskeskused. Teeninduskeskuste sisu
üle otsustab ühinenud valla
volikogu, kuid kindlasti peaks
ülemineku perioodil kohapeale
jääma sotsiaaltöötaja.
Vinni vald jagas selgitusi osavaldade kohta, Vinni vallas osavallad senisel kujul tulevikus enam
ei jätka.
5. Laenukoormuste võrdlus
näitab, et vallad on suhteliselt
ühesugune ja selles osas pole
vaja ühinemislepingus mingeid
lisaerisusi sätestada.
6. Lahendamist vajab LEADER
teema, praegu kuuluvad kõik
kolm valda erinevasse LEADER
piirkonda (PAIK, Virumaa Koostöökogu, Partnerid).
7. Ühinemislepinguga sätestatakse kõikidele koondatavatele
teenistujatele 3-kuuline lisahüvitis lisaks seadusest tulenevatele
hüvitistele. Ametikohad täidetakse sisekonkursiga.
8. Rägavare teeb otsuse Põlula
Põhikooli tuleviku kohta ja vastavalt sellele kajastatakse Põlula
Põhikooli tulevik ka ühinemislepingus. Täpselt sama kehtib
Muuga Põhiooli kohta Laekvere
vallas.
9. Kehtestatakse üks ühine küla-

ja alevikuvanema statuut.
10. Vinni Spordikompleksi ja
Mõedaku spordibaasi eraldi
lepingus ei kajastata
11. Vald ei toeta fosforiidimaardlaga seotud uuringute läbiviimist eraettevõtjate initsiatiivil
ning uute kaevanduste avamist
tänast looduskeskkonna tasakaalu ohtu seadval viisil.
12. Ühinemistoetuse kasutamine
arvestatakse põhimõttel, et iga
valla osas jääb 50 000 eurot üldkuludeks (koondamishüvitised,
registrid, siltide vahetamine,
blanketid jne), ülejäänud summa
aga investeeringuteks.
Veel arutleti teemal, et pärast
ühinemisotsuste tegemist 2017.
aasta lõpus tuleks hakata tegelema ühtlustamisega (registrid,
palgakorralduse alused, toetused, õigusaktid, eelarve koostamise alused).
Küsimusi tekitas võimalus, et
ühinemise rahvaküsitlusel tuleks
hakata koju saatma valijakaarti.
Konsultant Mikk Lõhmus täpsustas küsimust ning Rahandusministeeriumi selgitusel sellist
nõuet vabatahtliku ühinemise
rahvaküsitluse läbiviimisel kindlasti ei tule.
Ühinemislepingu esialgne
versioon võiks jõuda osapoolte
augustikuu volikogu istungile
tutvustamiseks.
Koostamist vajab perspektiivsete investeeringute nimekiri.
Kokkuvõtteks. Vinni vald
koostab sisendite põhjal ühinemislepingu projekti ja saadab
osapooltele. Vinni vald edastab
osapooltele täitmiseks perspektiivsete investeeringute tabeli.
Järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub peale 10. augustit.
Vahepealsed märkused ühinemislepingu teksti kohta edastatakse jooksvalt juhtkomisjoni
liikmetele ja konsultandile. Osapooled tutvustavad ühinemislepingu esialgset teksti augustikuu
volikogu istungil.

Rattakiri alustab augustis
nutikate lahendustega
MTÜ Rattakirjal täitus esimene
tegutsemisaasta, mille jooksul
osales koolitustel üle 80 inimese. Ühing on kasvanud 21
liikmeni ning selle eestvedajad
saanud innustava kogemuse
tegevuste edasiarendamiseks.
Eelmisel aastal alanud Kohaliku
omaalgatuse programmi (KOP)
toel projekt “Taaskasutatud või
taastatud ilu” jõudis kevadel
eduka lõpuni. Projekti raames
toimusid erinevad koolitused,
kus osalejad said teadmisi fotograafiast, seebi valmistamisest,
portselanimaalist, ajalehtedest
paberikorvide punumisest,
Tiffani klaasitööst, inglise lapitööst, harjutasid nõelviltimist.
Fotokursusel valminud fotosid
võis vaadata Rattakirja ruumis
üles pandud näitusel. Lisaks
toimusid muud erinevad koolitused ja töötoad ning isegi üks
õppereis Mardilaadale ja Tallinna linnamuuseumisse.
Rõõm on teatada, et KOP-i
esitatud projekt “MTÜ Rattakiri
koolitused – nutikad lahendused
maakodusse ja igapäevaellu” sai
positiivse otsuse. Tegevustega
alustame juba augustis ning
lõpetame jaanuaris. Alustame

10 moodulist koosneva aianduskoolitusega. Loengusarjas jagab
tuntud aianduskoolitaja Maia
Simkin nippe, kuidas suvel õitsevate taimede eest hoolitseda,
räägib mürgistest taimedest, õue
viidud toataimede hoolitsemisest, turbaaiast jm agrotehnikast.
Lisaks tuleb kaks spaatoodete ja
kreemi valmistamise töötuba,
õpime populaarset ajalehetorudest kellaraami punumist,
kaunistame kindaid, teeme ise
seinakalendri ja jõulukaardid.
Algajad kunstiharrastajad saavad käe valgeks akrüülvärvidega katsetamises, mille tulemusel
valmib endamaalitud maal. Veel
saab praktilisi kogemusi korduvalt küsitud mütsikudumise
töötoas ning ainsa toidukoolituse
käigus katame peolaua maitsvate toitudega.
MTÜ Rattakiri koolitused on
mõeldud laiale ringile huvilistele, kuid eelisseisus on oma
liikmed, kellest hoolime ja kellele
jagame esmast infot. Jätkuvalt
saab teised huvilised koolituste
kohta infot Rattakirja Facebooki
lehelt.
Ilusat suve!
Tiina Vilu
Rattakirja juhatuse esimees
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Vallavanema veerg
See on ikka nii olnud, et kesk kaunist õiteaega peavad õpilased veel
end viimast korda kokku võtma,
enne kui pikk suvine koolivaheaeg võiks alata. Eksamilt eksamile
ruttavatel koolilõpetajatel on vägevate pojengidega otsekui oma
salakeel rääkida - kuis muidu
teavad kaunid lilled oma õisi just
lõpuaktuste ajaks paotada. Vinni
valla koolides lõpetab tänavu
põhikooli 45 õppurit ja gümnaasiumi 22 abiturienti. Koolilõpupäev on ilus päev, mille nimel on
aastaid vaeva näinud ennekõike
lõpetajad, nende kõrval ka õpetajad, vanemad. Aitäh teile kõigile!
Peo aukülalised on lõpuaktusel
siiski lõpetajad. Alles te saite küpsemateks noorteks inimesteks,
kellega sai asjade ja elu üle arutada, kui juba tuleb lahku minna.
Nii see koolielus juba kord on –
koolilõpu rõõmsa päeva varjuna
käib kaasas väike nukrusehelk.
Tuleb hüvasti jätta aastate jooksul
tuttavaks ja koduseks saanuga.
Klassivendade ja -õdedega, õpetajatega, koolimajaga. Siiski on
meie rõõm koolilõpetamise puhul
valdav - suur töö ja teile tundunud pikk teekond on seljataga.
Teadke, kallid lõpetajad, et
õnnesoovijaid teie elu ühe olulise kordamineku puhul on palju
rohkem, kui neid kooliaulassse
ära mahub. Kooli lõpetamine
on iga kord eriline sündmus nii
teile endile kui ka vanematele,
õpetajatele, tervele kooliperele,
kogu külale, meie vallale. Soovin,
et teie elus oleks veel nii mõnigi
koolilõpuaktus - kallimaks kui
kullakoormaid tuleb tarkust tunnustada. Jäägu teiega kaaslane,
keda ükski õnnetus ei kohuta,
ükski kuritegu ei hävita, ükski
vaenlane ei saa ära võtta. Kodus
sõber, võõrsil tutvustaja, üksilduses lohutaja ja seltskonnas
ehe. See on teie haridus. Võtke ta
endaga kaasa! Teejuhiks. Sõbraks.
Kaaslaseks. Ehtigu haridus teid
kogu elu! Sestap soovin kõigile
lõpetajatele head uut algust uues
koolis. Järgige oma otsustes südamehäält, saage selgust oma
unistustes. Jätkugu teil julgust
oma unistused ellu viia. Alaku
teie elus nüüd muinasjutt, kus
peategelaseks olete teie ise. Ärge
unustage oma armast kodupaika
ja kooli. Lennake kaugele ja kandku sel teel teid tiivad!
Põhikooli lõpetajatele soovitan

edasi õppimiseks valida meie
oma gümnaasium, mis annab
hea hariduse ja asub pealegi kodu
lähedal.
Käes on aasta valgeim aeg,
valguse võit pimeduse üle - jaanikute aeg.
22.juunil toimub Roela jaaniõhtu ja külade päev ning Kadila
jaaniõhtu. Samal õhtul avab Roelast pärit ning siin koolis käinud
režissöör ja operaator Arvo Iho fotonäituse “Kodukoht Roela poole
sajandi jooksul”. Kui Arvo Iho
jaanuaris Roela raamatukogus
kodukandirahvaga kohtumas
käis, sündis idee avada Roelas
Arvo Iho kohalikku elu kajastav
fotonäitus. Algas ju tuntud filmimehe edukas karjäär just Roela
kauni looduse pildistamisest.
Maikuus Roela rahvamajas koos
Arvo Iho ja tema koolikaaslaste
Peeter, Hannes ja Kärt Põllu abil
üles pandud näitusel saab vaadata 130 fotot Roela kandi inimestest. Arvo Iho ja vend Toivo Igo
fotodel näeb ka selliseid inimesi,
keda praegused inimesed enam
ei tunne. Kui keegi vaataja juhtub
aga mõne neist ära tundma, siis
andku sellest lahkesti rahvamaja
juhatajale teada.
23. juunil peetakse Pajusti klubi
juures jaaniõhtut, kus seekord
pannakse suuremat rõhku vanadele rahvakommetele. 24. juunil
toimub Tudu pargis Tudu jaaniõhtu. Tulgu jaanid meeldejäävad
ja kohtumisterõõmsad!
Tänavune suvi on olümpiasuvi.
Kui Rio de Janeiro Maracanã staadionil 5. augusti õhtul olümpiatuli süüdatakse, põksub meiegi
süda kiiremini. Esmakordselt
ajaloos on meil põhjust eriti kõvasti kaasa elada päris omadele:
Tudust pärit maadlejale Epp Mäele ja Pajustist sirgunud triatleedile
Kaidi Kiviojale. Head viimast
lihvi, palju tervist ja õnne ning
edukat esinemist teile!
Suve algus toob kaasa puhkused, mil võib niisama olla, nautida
meie kaunist loodust. Suvi toob
kaasa palju üritusi, päikeselised rannailmad - ehk igaühele
midagi.
Kaunist ja kosutavat suve
kõigile!
Toomas Väinaste,
Vinni vallavanem

Vinni NST ja selle kauaaegse direktori Heino
Kallaste mälestuskivi avamine 31.juulil
Korraldajad tänavad kõiki toteajaid! Olete oodatud!

Kogunemine kell 11.30 Vinni mõisa ette, kust algab pidulik
rongkäik Rakvere Linnaorkestri muusika saatel Vinni
Spordikompleksi ees asuva mälestuskivi juurde.
Kell 12 mälestuskivi pidulik avamine.
Kell 14 pikalauapidu (pääsmetega) koos Karl Madise
tantsumuusikaga Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ehedalt
vana Vinni moodi. Info: tel 5028298.

Pilk minevikku detektoriga
Aprilli lõpus toimus Vinni vallas
Koeravere külas MTÜ Otsingu-Kodulooklubi KAMERAD
koostöös Muisuskaitseametiga
küla muinsuskaitse all oleval
maa-alal detektoritega kontrolluuring, mida juhtis Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa
vaneminspektor Anu Kivirüüt.
Antud piirkonnas on vanematel
aegadel leitud sõjariistu ja inimluid. Leidudena tuli välja rootsi- ja vene tsaariaegseid münte,
vaskesemeid, mis viidi uurimisele
Tartu Ülikooli arhioloogiakabinetti. Kontrolliti ka 1965. aastal

leitud luustikuleidu Inju sigala
juures. Luustikuleid tuvastati ja
märgistati. Koht võetakse muinsuskaitse alla.
NB! Maapõuest esemete otsimine detektoritega on lubatud ainult
muinsuskaitseameti poolt tunnustatud detektoristidel. Kellel
on vastav luba olemas ja soovivad
koostööd teha järgnevatel uuringutel antud piirkonnas, palume
endast teada anda tel. 56566870
või 5200970.
Kalju Vaga,
Muinsuskaitseameti
usaldusmees

3

Vallavanema vastuvõtt õppeaasta tublidele

Valla hariduskapitali preemiaga tunnustatud (vasakult): Lisanna
Tõnne, Mati Kesma, Karl Nukka, Tiit Vaino koos vallavanem Toomas Väinaste ja VPG direktori Henry Kallastega. Pildilt puuduvad
Andres Nirgi ja Madli Freienthal. Hilje Pakkaneni foto

31.mail vallamajas toimunud Vinni vallavanem Toomas Väinaste
vastuvõtul tublimatele õpilastele
ja õpetajatele anti 15. korda üle
valla hariduskapitali preemiad.
Kolmes vanuseastmes jagati kokku kuus preemiat, mille seekord
pälvisid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased Karl Nukka (4.b
kl), Lisanna Tõnne (4.a kl), Madli
Freienthal (6.b kl), Mati Kesma (9.b
kl) ja Tiiit Vaino (10.kl) ning Roela
kooli 7.kl. õpilane Andres Nirgi.
Valla haridusfondi suurus on
tänavu 600 eurot, millest nooremas
vanuseastmes (1.-6.klass) jagati
kolm 50 euro suurust preemiat,
keskmises vanuseastmes (7.-9.
klass) kaks 100-eurost ning gümnaasiumiastmes üks 250-eurone
preemia.
Kokku oli vastuvõtule oli kutsutud ligi sada tublit õppurit ja õpetajat. Päeva jäid meenutama õpilaste
esitatud kaunid muusikapalad,
tänukiri, meene ja ühispilt.
HARIDUSKAPITALI PREEMIA
LAUREAADID
1.-6.klass
Karl Nukka on VPG 4.b kl. õpilane,
meeldiva olemisega, vaikne, viisakas
ja naksakas poiss, koolis antud ülesanded täidab kohusetundlikult. Tal
on väga hea õppeedukus ja käitumine
eeskujulik. Karl on rahulik ja hea sõber
kõigile klassikaaslastele. Saavutused:
maakondl. võistulugemisel 2., Eesti
õpilasetlejate riigikonkursi L–Viru
eelvoorus 1.koht, esindas maakonda
õpilasetlejate riigikonkursil Koerus,
L-Viru 3.–5.kl. inglise keele etluskonkursil 1., pranglimise L–Viru finaalis
oskajate vanuserühmas 28. koht, tubli
osalemine matemaatikavõistlustel
Matetalgud ja Känguru.
Lisanna Tõnne on VPG 4.a kl. väga
tubliõpilane,onõppinudkõikneliaastat ainult viitele. Aktiivne, sõbralik ja
abivalmis tüdruk. Võttis osa Virumaa
laste luulevõistlusest “Meie maal kõik
tööd on head...”, tema luuletus avaldati luulekogumikus. Maak. matem.
olümpiaadil 5., pranglimises klassi
võistkonnas vabariigi arvestuses 4.,
Känguru võistlusel 62. koht (osalejaid
3.-4. kl. vanuserühmas 5509). Lisanna
käib Rakvere Loovusstuudios, mudilaskooris ja robootikaringis.
Madli Freienthal on VPG 6.b kl. õpil,
väga püüdlik, kohusetundlik ja hoolikas, hinnetele väga hea ja hea. Oma
sõbraliku ja tasakaaluka oleku tõttu
on Madli hinnatud klassikaaslane
oma sõprade hulgas, rõõmsameelne
ja aktiivne suhtleja, töökas ja sihikindel, algatusvõimeline, kohandub
hästi uutes situatsioonides. Rühmas
töötades oskab ka kaasõpilasi kaasata
ning rühmatööd suunata. Ta on viisakas, arukas, laia silmaringiga. Madli
on tugiõpilane oma klassikaaslasele.
Abistab teda erinevates õppeainetes,
julgustab ja motiveerib kaasõpilast
aktiivsemalt õppetegevusega tegelema. Madli suhtumine õppetöösse
on positiivne, ilmutab huvi ja tahet
õppida ning areneda. Klassi ühistest
ettevõtmistest võtab alati osa. Madli
tulemused maakondl. olümpiaadidelt: ajaloos 3., kirjandivõistlusel

„Kirjutaja 2016“ 2. koht. Madli laulab
VPG lastekooris, õpib klaverit ja käib
Kadrinas vibutrennis.
7.-9.klass
Mati Kesma VPG 9.b kl õpil., on
eeskujulik ja väga tubli, osaleb agaralt olümpiaadidel ja õpitubades.
Saavutused olümpiaadidelt: keemias
3., eesti k. 2., matemaatikas 4., bioloogias 6. koht. Lisaks sellele on Mati
osalenud koolivälistel õppeüritustel:
bioloogia õpikodade programmis,
Euroopa parlamendi simulatsioonimängus, mälumängudel Rakveres,
õppereisil K-Järve TTÜ kolledžisse
(keemia ja füüsika töötoad), Sagadis
elundkondade päeval, Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud viktoriinis
3. koht. Mati on sõbralik ja abivalmis,
alati valmis aitama nii nõu kui jõuga,
kui keegi on hädas, olgu selleks siis
mõni segaseks jäänud õppeteema
või koduste tööde lahendamine. Ka
klassiürituste korraldamisel on Mati
nõuanded alati abiks. Klassikaaslased
ja õpetajad räägivad Matist ainult
head, öeldes, et sõbralikumat ja rahulikumat õpilast on raske leida.
Andres Nirgi F. v. Wrangelli nim
RoelaLasteaia-Põhikooli 7.kl.õpilane,
väga meeldiva olemisega, vaikne,
viisakas ja rahulik noormees. Koolis
antud ülesandeid täidab kohusetundlikult ja põhjalikult. osales aktiivselt
klassi üritustel. Andresel on väga hea
õppeedukus ning tema käitumine
on koolis alati eeskujulik. Tulemused
maakondl. olümpiaadidelt: ajaloos
5., matemaatikas 6., geograafias 7.- 9.,
bioloogias 9. koht. Võistles edukalt
matemaatikavõistlusel Känguru.
10.-12.klass:
Tiit Vaino on VPG 10.kl õpilane, kes
on sel õppeaastal saavutanud väga
häid tulemusi maakondl. ja vabariikl.
aineolümpiaadidel. Vabariiklikul
bioloogiaolümpiaadil 3., Virumaa
matemaatikavõistlusel 2. L-Viru koolide arvestuses. Maakondl. olümpiaadidelt: keemias 1., matemaatikas 1.,
bioloogias 1., geograafias 2.koht. Ta
on hea õppeedukuse ja eeskujuliku
käitumisega noormees, keda iseloomustab lai silma- ja huvidering. Vabal
ajal mängib bändis “Neli ja pool”
soolokitarri ja osaleb Noorte Kotkaste
tegevuses.
TÄNUKIRJA JA MEENEGA
TUNNUSTATUD
HARIDUSKAPITALI PREEMIA
KANDIDAADID
Reimo Arba - VPG 9.b kl. tubli ja
eeskujulik õpilane, aktiivne õppija.
Maakondl. olümpiaadidelt inglise
k. 1., geograafias 1.-2. koht. Ta osales
K-Järve TTÜ Kolledži füüsika ja
keemia töötoas. Reimo on ülimalt
aktiivne õpilane, tundides avaldab
alati arvamust ja osaleb järjepidevalt
klassiürituste korraldamisel. On klassile ja klassijuhatajale väga suureks
abiks, aidates organiseerida kohti,
kuhuminna,pakkudesväljaerinevaid
võimalusi ja vajadusel ka klassis küsitlust läbi viies. Reimot iseloomustavad
õpilased ja õpetajad kui väsimatult
rõõmsat inimest, kes pole suu peale
kukkunud ja oskab/tahab alati enda
(ja ka teiste) eest seista.
Liis Tammekand - VPG 9.b kl. õpil.,
ülimalt aktiivne. Lisaks eeskujulikule

õppimisele on ta aktiivne ürituste korraldaja, nt L-Viru foorumlaud “Salliv
kool” ja tegus õpilasesinduses, kooli
ajalehetoimetuses,samutikirjutabLiis
Vinni valla lehte ja Kuulutajasse,sellest
aastast liitus Liis ka TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) programmiga.
Lisaks sellele käis Liis regulaarselt
Rakveres bioloogia õpikodades, samuti osales Euroopa parlamendi
simulatsioonimängus, mälumängudel Rakveres, osaluskohvikus, õppereisil K-Järve TTÜ kolledžis (keemia
ja füüsika töötoad) ning Sagadis
elundkondade päeval, L-Viru Eesti
Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) regionaalsel koolitusel, võitis maakondliku
bioloogia olümpiaadi. Väljaspool õppetöödtegelebLiisvabatahtlikutööga,
aidates korraldada 2015. a ööjooksu,
oli Teeme ära! meeskonnas ja käis
toidupangas toitu komplekteerimas.
Liisi iseloomu kirjeldamiseks sobivad
kõige paremini sõnad rõõmus, väsimatu, pidevalt tegevuses, eestvedaja.
Liis on klassijuhatajale ja õpetajatele
alati väga suureks abiks klassiekskursioonide korraldamisel, klassiga
võistlustel ja konkurssidel osalemiste
eestvedamisel. Ka klassikaaslased iseloomustavad teda kui igati abivalmist
ja aktiivset inimest.
Laura Lillepuu - VPG 10. kl. õpilane,
hariduskapitali preemia kandidaat,
kes saavutas sel õppeaastal mitmeid
auhinnalisi kohti maakondlikel aineolümpiaadidel ja etluskonkurssidel:
nii vabariiklikul kui maakondlikul
etluskonkursil „Koidulauliku valgel“ 1.koht, maakondlikul Liivide
etluskonkursil 1.koht, vabariiklikul
Liivide etluskonkursil sai parima Liivi
luuletuse esitaja preemia; maakondlikul bioloogiaolümpiaadil 3.koht.
Klassivanemana suudab ta oma nakatavate ideedega innustada ka teisi.
Suurepärane abiline klassijuhatajale.
Laura on hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega. Osaleb aktiivselt
õpilasesinduse töös.Asepresidendina
korraldab koolis erinevaid üritusi.
VabalajaltantsibTarvanpäänooremas
segarühmas. Enda kohta ütleb ta nii:
„Kui imekombel peaks olema selline
nädalavahetus, kus kummalgi päeval
midagi ei toimu, siis mõtlen ise midagi
välja, mida peaks kindlasti tulevikus
tegema. Mul on raske istuda ühe koha
peal ja igavleda. Sellistel hetkedel leian
alatiendkassportitegemasvõimidagi
uut välja mõtlemas…“.
Laura Laks - VPG 12.kl. õpilane,
hariduskapitali preemia kandidaat,
kuldmedali kandidaat. Õppinud
läbi aastate väga headele tulemustele.
Osalesvägaerinevatelolümpiaadidel,
kus on saavutanud silmapaistvaid
tulemusi nii maakonna, vabariiklikul
kui rahvusvahelisel tasemel. Eriliselt
huvitub loodusainetest ja saksa keelest. Tulemused maakondlikelt olümiaadidelt: saksa keeles ja bioloogias
1., eesti keeles 2.-3., vabariikl. saksa k.
olümpiaadilt 6.koht.
---Mare Akel – tubli VPG kehalise kasvatuse õpetaja ja treener.
Simar Alama - VPG 3.b kl õpilane.
Pranglimisesmaakonnas2.,vabariigis
59.koht.
Adele Alavere - VPG 11.kl. õpilane,
õpib hinnetele “4-5“. Tulemused:
Virumaa matemaatikavõistlusel
2.koht,maakondlikeltolümpiaadidelt:
eesti keeles ja ajaloos 2., majanduses
3.,üle-euroopalise inglise keele võistlusel Best in English 20., vabariiklikul
majandusolümpiaadil 24.koht. Tubli,
aktiivne õpilasesinduse liige.
AiveAlavere - Roela LPK direktor, s.h
õppe- ja huvijuht, sotsiaalpedagoog,
õpetaja, ringijuht.
Mai-Riin Alavere – Roela kooli õpetaja, õpilaste hea ettevalmistamise
eest inglise keele olümpiaadiks, uute
ürituste algatamise ja läbiviimise eest.
Evi Aluoja – tubli VPG inglise keele
õpetaja, matkaringi eestvedaja.
MartAndresson - õpilaste hea ettevalmistamise eest bioloogia ja geograafia
olümpiaadiks, aktiivse eestvedamise
ja osalemise eest õpilaste/õpetajate
vahelisel jalgpalliturniiril.
Heli Arge - Vinni Lasteaed Tõruke
õpetaja,toetavmentornooremõpetajale ja juhendaja praktikandile. Virumaa

kultuuriloo töölehtede konkursiks
valminud õppevara väljatöötamise
Vinni lasteaia töögrupi eestvedaja.
Helge Arro - Tudu Kooli direktor Figaro siin, Figaro seal, ehk jõuab igale
poole, kus vaja.
Gerli Aust - Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö III kursuse
üliõpilane: aktiivne, töökas, hea ja
kiire õppija, hea suhtleja. Saavutas
häid tulemusi praktikal. Sotsiaaltöö
õpingute ajal läbis tuutorikoolituse
ja oli toeks esmakursuslastele koolis
kohanemisel.
Siivi Ebber - Vinni LA direktor, rahulik ja tasakaalukas suure maja juht.
Marge Guljavin – tubli VPG emakeele õpetaja.
Enda Heinsaar - Roela lasteaia vanema liitrühma õpetaja, pikaajalise
tulemusliku töö eest. Enda Heinsaar
on laste seas hinnatud õpetaja, keda
kiidavad lapsevanemad, lapsed ja
kolleegid.
Raimond Järg – VPG 6.b kl. õpilane,
pranglimises maakonnas 3.koht.
Roland Järg - VPG 3.b kl õpilane,
pranglimine maakonnas 1., vabariigis
36. koht.
Roberta Jürna - VPG 3.b kl õpilane,
õpib hinnetele „4“ ja“5“, FLL 2016
robootikavõistluse vabariikl. finaalis
3.koht.
Henry Kallaste – valla suurima kooli
VPG positiivne ja rõõmsameelne
direktor.
Gerly Kanna-Roelalasteaianoorema
liitrühma õpetaja.Värskete ideede
rakendaja, alati kõiges kaasalööv.
Maris Kereme – VPG 8.b kl õpilane, maak. inglise keele olümpiaadil
3.koht.
Kätlin Kikerpuu-VPG 8.a kl õpilane,
“õpib hinnetele „4“ ja „5“, maak. geograafiaolümpiaadil 3.-4.koht.
Kristina Varik-Kilm - Roela LPK
õpetaja, õpilaste hea ettevalmistamise
eest ajaloo olümpiaadiks.
StenKilm-VPG8.bkl.õpilane, maak.
saksa k. olümpiaadil 1.koht.
Helen Kool - Lääne-Viru RKK õppejõud. Sotsiaaltöö, eriti sotsiaalpedagoogilise mõtte entusiast, aktiivne,
paljujõudev, innustuv ja innustav.
Ta on läbi viinud mitmeid rakendusuuringuid, käsil on Haljala valla
inimeste terviseuuring. LVRKK sotsiaaltöö valdkonna rahvusvahelise
tegevuse eestvedaja, organiseerinud
rahvusvahelise nädala LVRKK-s,
lugenud Hämeenlinna ja Jurmala
kõrgkoolides loenguid. Õpib TLÜ-s
doktoriõppe eelkoolis. Peres kasvab
tütreke ja kaksikud pojad. Helen on
koostanud ja vedanud rahastuse
saanud koolitusprojekte.
Ene Kruusmaa - Pajusti Lasteaia
Tõrutõnn nõudlik ja täpne direktor.
Triinu-Liis Kullik - Roela LPK 8.kl
õpilane, õpib hindele „5“, maakonna
olümpiaadidelkäsitöö-jakodunduses
10.,bioloogias18.koht.Koolifotograaf,
kes täiendab kooli kodulehe pildigaleriid, osaleb aktiivselt koolibändis ja
õpilasesinduses.
Katre Kärdi - Kulina lasteaia õpetaja
abi, pikaajaline tulemuslik töötaja.
Merike Laud - VPG 12.kl õpilane,
maa-kondlikul ajaloo-olümpiaadil
2.koht.
Gerda Laul – VPG 4.b kl. õpilane, õpib
hinnetele “4“ ja „5“, maakondlikul
võistulugemisel 2.koht.
Rein Leichter - tubli VPG tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja, üks Vinni
tehnikapäevade korraldajaid.
Margarita Leok - tubli VPG klassiõpetaja.
Annabel Lepik - VPG 4.b kl. õpilane,
õpib hindele “5“, võitis Virumaa laste
luulevõistluse “Meie maal kõik tööd
on head“.
Tiia Lepik - LVRKK majandusarvestuse eriala III kursuse üliõpilane,
on oma õpingutes kohusetundlik ja
täpne, püüab alati parimat tulemust.
Läbi 3 õpinguaasta on tal ülikõrge
keskmine hinne, kusjuures õpib
kaugõppes pere ja töö kõrvalt. Suur
rõõm ja au on temaga koostööd teha.
Evi Liis - Kulina Lasteaia õpetaja,
pikaaegne tulemuslik töötaja.
Hannaleena Liiv - Tudu Kooli 4.
kl. hea õpilane, üleriigilise RMK
metsaviktoriini võitja, koolis riiklike
viktoriinide propageerija, kaasaja.
Osales matem.võistlusel Känguru ja
viktoriinis “Tere, kevad!“. On robootika ringis huvitavate ideede autor, tubli
laulja ja näitleja. Aitab koolis üritusi

korraldada, tubli spordis.
Anne-Ly Linde - VPG 9.a kl õpilane,
õpib hinnetele “4-5“, tulemused maakondlikelolümpiaadidel:muusikas2.,
käsitöös 5.koht.
Einar Linde - VPG 12.kl õpilane, maakondlikul matemaatikaolümpiaadil
2. ja Virumaa matemaatikavõistlusel
L-Viru koolide arvestuses 2.koht.
Kadri Liis Liuhka - Tudu Kooli 4.
kl. väga motiveeritud õppija, avara
silmaringiga teadlik enesearendaja.
Hea laulja ja näitleja. Tantsib Rakvere
esteetika- ja tantsukoolis, on aktiivne
kaasalööja ja abiline ürituste korraldamisel. Kooli kabevõistluse võitja. Kooli
parimtulemusmatemaatikavõistlusel
Känguru.
Terese-Johanna Linnas - VPG 8.b
kl õpilane, õpib hinnetele “4“ ja „5“,
maakondlikul geograafiaolümpiaadil
3.-4.koht.
Arden-Joosep Lippasaar - VPG 4.a
kl õpilane, õpib hinnetele “4“ ja „5“,
maakondlikulvõistulugemisel2.koht.
Arvan-Johhannes Lippasaar - VPG
9.a kl õpilane, õpib hinnetele “4-5“,
võitis maakondlikul vene keele võistluspäeval „Reis Kundasse“- 1.koha.
Helerin Lokutšievski - VPG 7.b kl
õpilane, õpib hindele „5“, geograafia
maakonnaolümpiaadil 1.-2., vabariiklikul 15.koht.
Karina Luhaväli - VPG 9.a kl õpilane,
võitis maakondlikul vene keele võistluspäeval “Reis Kundasse“- 1.koha.
Jakob Lukas - Roela kooli 9.kl õpilane; maakondlikel olümpiaadidel
geograafias 10.-11., bioloogias 12.,
ajaloos 15.koht.
Anne Maalman - Roela kooli õpetaja,
hea õpilaste matemaatikaolümpiaadikes ettevalmistaja, suurepärane
klassijuhataja, loovtööde juhendaja.
Malle Mager – tubli VPG klassiõpetaja.
Häli Maurus - LVRKK majandus-infosüsteemide korraldamise III k.
üliõpilane. Õppetöös väga eesmärgistatud ja põhjalik. Ta on üliõpilane,
kes on valmis oma teadmisi jagama
ka oma õpingukaaslastega ja seetõttu rühmakaaslaste hinnangul
parim meeskonnakaaslane. Häli
kirjutatud veebiartikleid kasutatakse
veebiturunduse ja -disaini koolituste
läbiviimiseks.LõputöönavalmibHälil
programmeerimisealgõppe e-kursus.
Kaspar Merivald - VPG 4.a kl õpilane,
õpib hinnetele „4“ ja „5“. Robotex 2015
Freestyle3.,FLL2016robootikavõistluse vabariiklikus finaalis 3.koht.
Magnus-Martin Mesi - VPG 11.kl.
õpilane, maakondlikul pranglimisvõistluses noormeeste kat. 2.koht.
Merje Morozova – tubli VPG klassiõpetaja.
Rein Murs - tubli VPG matemaatikaõpetaja.
Marianne Musto – tubli VPG inglise
keele õpetaja ja klassijuhataja.
Milve Männik -Vinni LA õpetaja,
on saavutanud häid tulemusi töös
lastega neid kooliks ette valmistades.
Õpetajatenäidendistsenaariumiautor
ja lavastaja-eestvedaja.
Mario Mäoma - VPG 3.kl. õpilane,
õpib hinnetele “ 4“ ja „5“, FLL 2016
robovõistluse vabariiklikus finaalis
3.koht.
HelleNoorväli–ettevõtlikLääne-Viru
Rakenduskõrgkooli rektor.
Jaan Nõmmik. Maie Nõmmik – tublid VPG ajalooõpetajad.
AinoOllerma-Pajustilasteaiaõpetaja,
suure pedagoogilise pagasiga ja uuele
avatud pedagoog, kes on kooliks ette
valmistanud järjekordse rühma lapsi.
Sel õppeaastal juhendas ja õpetas
ametit kahele algajale pedagoogile.
Kai Otsa - Tudu kooli 4. kl. tubli
õppija, aktiivne ja julge viktoriinides
ja võistlustel osaleja. Hea näitleja.
Laulab ansamblis ja aitab kooli üritusi
korraldada. Tubli sportlane.
Katrin Pall – tubli VPG muusikaõpetaja ja abiturientide klassijuhataja,kooli
laulukooride juhendaja.
Carmel-Merith Pikhof - Roela kooli
7.kl. õpilane, maakondl. inglise keele
olümpiaadil 9.koht.
MaiPitsner–tubliVPGroboringijuht.
Mart Pitsner – tubli VPG emakeeleõpetaja ja ringijuht, Vinni tehnikapäeva eestvedaja, E.Vilde nim.
kirjandusauhinna zürii liige.
Marten Pitsner -VPG 3.kl. õpilane,
õpib hinnetele „4“-“5“, saavutas
Robotex 2015 Freestyle 3., FLL 2016
robovõistluse finaalis 3.,vabariikl. Ro-

bomiku robovõistlusel 3.koht.
Kristjan Pobbul - VPG 3.b kl. õpilane,
õpib hinnetele “4“ ja „5“, FLL 2016
robovõistluse vabariiklikus finaalis
3.koht.
Signe Puusepp - hoiab korras Roela
lasteaia- ja koolimaja ümbruse, on teinudtulemuslikkutöödrobootikaringi
juhendamisel, väga kohustundlik ja
abivalmis lapsevanem.
Jan Arnar Põldma - VPG 8.b kl õpilane, maakondl. ajalooolümpiaadil
3.koht.
Kaivi Põldma -VPG 10.kl õpilane,
õpib hinnetele “4-5“, maakondl. bioloogiaolümpiaadil 2.koht.
Sirje Püss - tubli VPG saksa keele
õpetaja.
Helena Reimann - VPG 9.b kl. õpilane, õpib hinnetele „4-5“, maakondl.
pranglimisvõistlusel neidude kategoorias 2.koht.
Helina Reinol - VPG 7.a kl. õpilane,
võitis maakondlikul kirjandivõistlusel
„Kirjutaja 2016“ eripreemia.
Helen Rennel - Kulina lasteaia direktor, toimekas särasilme asutuse juht,
eestvedaja.
MarinaRätsep -Vinnilasteaiaõpetaja,
on saavutanud häid tulemusi töös
lastega neid kooliks ette valmistades.
Siiri Seljama - tubli VPG geograafiaõpetaja.
Jaana Siik - Erasmuse projekti koordinaator, arendusprorektori assistent
LVRKKs. Jaana kõrgkooli Erasmuse
projekti koordinaatorina on hoogustanud kõrgkooli rahvusvahelistumist. Tegeleb aktiivselt kõrgkooli
turundamisega sotsiaalmeedias ja
osaleb ise ning organiseerib osalemist
haridusmessidel. Koos Helen Kooliga
algatas ja korraldas I rahvusv. nädala
rakenduskõrgkoolis.
Teele Susi - VPG 11.kl. õpilane, õpib
hinnetele “4-5“, maakondl. eesti keele
olümpiaadil 3.koht.
Merje Sääsk - Pajusti lasteaia majandusjuhataja, täidab kohusetundlikult
ja täpselt oma tööülesandeid, on
hakkaja ja abivalmis igas töös.
Tiina Šveters -Vinni lasteaia õpetaja
abi, on tõeline õpetaja abi: abiks õpetajale igas tegevuses ja toeks lastele pika
lasteaiapäeva vältel.
Kevin Tammekand - VPG 11.kl.
õpilane, maak. Liivide etluskonkursil
3.koht.
Maririin Tepp - Tudu Kooli 1. kl.
väga püüdlik ja kohusetundlik õppija,
suurepärane laulja ja näitleja.
Tiit Transtok – tubli VPG kehalise
kasvatuse õpetaja ja treener.
Viivi Treier - tasakaalukas ja toetav
VPG õppejuht.
Anett Triebstock -VPG 11.kl. õpilane,
maakondlikuletluskonkursil“Koidulauliku valgel“ 3.koht. Tubli, aktiivne
kooli õpilasesinduse president.
Karitta Turunin - VPG 9.a kl. õpilane,
õpib hinnetele „4-5“, maak. vene
k. võistluspäeval “Reis Kundasse“
1.koht.
MileenaTurunin-VPG9.aklõpilane,
maakondlikul vene keele võistluspäeval “Reis Kundasse“ 1.koht.
DominikUueni-VPG7.bkl.õpilane,
õpib hinnetele “4“ ja „5“, geograafia
maak. olümpiaadil 3. ja vabariikl.
olümpiaadil 6.koht.
Eliise Uueni - VPG 9.b kl. õpilane,
õpib hinnetele “4“-5“, maak. geograafiaolümpiaadil 3.koht.
Georg Daniel Vahtramäe - VPG
7.a kl. õpil., õpib hinnetele “4“ ja „5“,
maak. ajalooolümpiaadil 3.-4.koht.
Anneli Vahesalu- tubli VPG keemiaja füüsikaõpetaja.
Maiu Vahkal – tubli VPG matemaatika õpetaja, matkaringi eestvedaja.
Mart Vaino - VPG 11.kl. õpilane,
õpib hinnetele “4“ ja „5“, Virumaa
matemaatikavõistlusel 2., maakondlikul matemaatikaolümpiaadil 3.-4.,
pranglimisvõistlusel noormeeste
kategoorias 4.koht. Tubli, aktiivne
õpilasesinduse liige, mälumängija,
õpilasfirma Veljegrill eestvedaja.
Erik Vilumaa - Roela kooli 5.kl. õpilane, maakondl. matemaatikaolümpiaadil 7.koht.
Martin Väljaots - VPG 9.b kl. õpilane,
õpib hinnetele “4“ ja „5“, maak. keemiaviktoriinil 3.koht.
Emili Õun - VPG 12.kl. õpilane, võitis
Eesti Teadusagentuuri eripreemia
uurimistöö eest.
Koostatud haridusasutuste
esildiste põhjal
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Roela rahvamaja näitering
pärjati Lääne-Viru parimaks

Zürii liige, Rakvere Teatri näitleja Volli Käro õnnitleb Roela
näiteringi juhendajat Urmas Lindlod eduka esinemise puhul. Tarmo Trussi foto.

21. mail toimus Rakvere Kultuurikeskuses 11. Lääne-Viru
maakonna näitemängupäev,
kus näitemängusõbrad võisid
nautida terve päeva mitmekesist mängukava. Parima nais- ja
meesosatäitja, lavastuse ja lavastaja auhinnale ja eripreemiale
konkureerinud viie näitemängukollektiivi seas tegi ilma Roela
Rahvamaja näitetrupp Kartoffel,
võites neli auhinda viiest.
Ette rutates olgu mainitud,
et järgmine maakondlik näitemängupäev on seega Roela
korraldada.
Harrastusnäitlejate tööd hinnanud auväärne zürii, kuhu kuulusid Volli Käro ja Anneli Rahkema
Rakvere Teatrist ning Kristiina
Oomer Eesti Harrastusteatrite Liidust, tunnistas parimaks meesosatäitjaks Rainis Aali, parimaks
naisosatäitjaks Mare Hirtentreu
ja parimaks lavastajaks Urmas
Lindlo Roela näitetrupist. Urmas
Lindlo juhendamisel esitatud tunnipikkune Roela kodulooaineline
dokumentaaljutustus “Mälu”
pälvis ka parima lavastuse tiitli.
TaVaRa Teater Tapalt esitas Anton Tšehhovi “Juubeli”, Sõmeru
näitetrupp tõi lavale “Lõikuspeo
tantsud”, Väike-Maarja Seltsimaja
näitering Erlend Kollomi komöödia “Avantüür”, Vihula valla
Võhma seltsimaja näitering “Se-

keldused Jõulumaal” ning Vinni
valla Roela rahvamaja näitering
Kartoffel esitas dokumentaaljutustuse „Mälu”.
Roela näitetrupi juhendaja
Urmas Lindlo sõnul on Roela
näitetrupi ühistöös valminud
„Mälu” igal pool soojalt vastu
võetud, nagu ka Rakveres. „Need
lood on ehedad, kirja pandud
ilustamata ja korrigeerimata, nii
nagu loo peategelased on neid
jutustanud. Laval meie olimegi
need inimesed.”
Roela Kodukandi koostatud
koduloolise raamatu “Minu kodulugu” põhjal kokku pandud
dokumentaaljutustus „Mälu“ on
näiteringi juhendaja sõnul hakanud trupi esituses hakanud elama
oma elu. Täispikk etendus-jutustus koosneb neljast loost, millest
Rakveres kanti ette kolm.
Näitemängupäeval esinesid
konkursiväliselt teisedki trupid,
teiste seas Pajusti klubi estraadija satiiritrupp Ülle Rajamardi
juhendamisel ja Kadila seltsimaja
näitetrupp Tujuloojad Milvi Tubli
juhendamisel ning mõlemast
trupist Rakvere KaRakTerisse
mängima läinud Vilve Tombach
ja Georg Kondel. Heatahtlik ja
toetav näitemängusõprade publik võttis hästi vastu nemadki.
Hilje Pakkanen

Vingelt vinske Robi pubi
Roela mehel Robert Jürgensonil, kes varem oli sigu,
maasikaid, ja vilja ning mitut
teistki ametit pidanud, tuli
viis aastat tagasi äkitselt mõte
hakata hoopis kõrtsi pidama.
Inspiratsiooni andsid autod,
mis Roelast läbi Peipsi vahet
voorisid. Mõeldud – tehtud!
Mis siis, et maal oli tollal veel
sügav masuaeg.
Roberti käes käivad kõik tööd
imekiiresti. Oma valdusi näidates
räägib Robert, kuidas ta kaevumaja ühe päevaga valmis ehitas,
katuse paari päevaga peale pani,
ruumid sisustas. Kõik tööd teeb
ta ise: kui vaja, ehitab, laob ahju
seina, paneb elektri ja veevärgi
majja, vaaritab rahvale uhke peolaua, peseb nõud, poogib puid ja
oskab palju muudki.
Juttu vestes selgub, et Robert
on pea kõik oma elus õpitudomandatud oskused rakendanud
pubi teenistusse. Tal on Jäneda
tehnikumist agronoomipaberid,
Vene sõjaväes Murmanskis oli ta
kokaabi, kasvatas ajateenijatele
kasvuhoones kurke, Roelas Valdur Karu käe all sai selgeks elektriasjandus... Piiride avanemisel
läks temagi Soome tööle, oli kaks
ja pool aastat asendustalunik.
Kui hommikul lehmad lüpstud,
rakendas ta kahe lüpsi vahelise
vaba aja lähedal asuvas puukoolis
taimi kasvatades ja pookides.
Rahvas on Robi pubi hästi vastu
võtnud - ega muidu oleks ühes
Roela suguses väikeses maakohas üks kõrts viis aastat vastu
pidanud. Ja loodetavasti peab
vähemalt teist samapalju. Üheks
edu võtmeks peab Robert oma
mitmekülgsust ja suutlikkust üksi
pubi pidada. Ei ole tal koka- ega
juhiabisid, haljastajaid, müüri-

ladujaid. „Ise teen, tänu sellele
elangi. Maal peab inimene kõike
oskama!“
Millal sa seda kõike jõuad? „Kell
neli tõusen üles, hakkan seljanka
põhja valmistama,“ kõlab Roberti
suust nagu muuseas, kui jutt järjekordse peolaua ettevalmistamisele läheb. Vahetevahel käivad siiski
tütred Teele ja Liisu isal abiks,
Facebooki turundus on nende
peal. „Hakkida ja garneerida ma
neil luban, aga kõik toidud maitsestan ise!“ Roberti tehtud toidud
maitsevad rahvale, eriti kuulsad
on pubi enam kui paarikümne
roa hulgas juustupallid. „Ma
olen neile pakkunud, et võtke
pubi pidamine üle. Ma võin siin
käia lund lükkamas ja tütardel
muidu abiks olla.“ Aga see on
esialgu veel tulevik. Robert ütleb
enda kohta, et ühe ja sama asjaga
tegelemisest tekib tal mingil hetkel tüdimus ja siis tahaks midagi
uut proovida.
Intervjuu ajal käib pubis hoogne
ettevalmistus sünnipäevapeoks.
Maikuu viimasel laupäeval peetaksegi vägev sünnipäevapidu
koos ansambliga Hellad Velled,
kes on pubis mänginud varem-

3. juunil toimus Rakvere Teatri
hoovis paarisaja osavõtjaga
järjekordset Lääne-Virumaa seeniortantsupäeva koos kahe külalisrühmaga Lätist, Tallinnast
Nõmmelt ja Mustamäelt ning
Kohtla Järvelt. Tantsijate puhkepausil esines Nõmme akordioniste ansambel Amulett. Peole
eelnes Pajusti klubis eelmisel
päeval peetud sõpruskohtumine
koos klubi tantsijate, Läti ja Rakvere seeniortantsijatega.
Meie vallast tantsisid peol
Pajusti klubi Särtsakad seeniorid
Ene Saaberi ja ja Roela rahvamaja
Memmede tantsurühm Mall
Moori juhendamisel. Vinni naisi
võis näha ka Rakvere rahvamaja
Tedremarja tantsurühmas tantsimas.
Peo üldjuht oli Pajusti klubi

tantsuringide juhendaja Ene
Saaber, seeniortantsimise maaletooja ja seeniortantsupidude korraldaja Lääne-Virumaal.
Oli tore pidu laheda atmosfääriga! Ega seal ainult tantsitud
- peoehteis memmed näitasid
huvitavaid esinemiskostüüme ja
kübaraid.
Kergejalgsed Läti seeniorrahvatantsijad oma särtsaka esinemisega tegid lausa puust ja
punaseks ette, millega tuleb terve
elu tegelda, et olla nooruslik ja
kauni rühiga elu teiseski pooles.
Talvine iganädalane pingutus
proovisaalis tasub end alati ära.
Palavale suvelõõsale panid
rõõmsameelsed seeniortantsijad
igatahes vapralt vastu.
Hilje Pakkanen

Roela vahel oma kabrioletiga.
Robi pubi avaral õuel on ruumi
lastelgi vabalt ringi joosta, nende
päralt on kiiged, karussell, batuut,
tõukerattad. Toas on lastele oma
mängunurk. On elektriautode
laadimispunkt, välilava ja palju
muudki.
Robi pubi on seest ja väljast maalähedaselt lihtne ja see on olnud
taotluslik. Rahvale maalähedus
meeldib. Klaas, betoon ja küprok
ühe maakõrtsi kujundusse ei
sobikski.
Pubi külalisteraamat on täis külastajate positiivsest tagasisidest.
Robi pubil on aja jooksul tekkinud ka omad fännid, kel jagub

Pubi on korraldanud mitmel
aastal ka jaanipidusid. Meelehärmi valmistab, kui siis inimesed
tulevad tasuta jaanipeole kaasavõetud õlledega...
Robi pubi juurde kuuluvad ka
üle tee asuvas majas paar korterit,
kus pidulised saavad ööbida.
Rääkimata pubi mitmest saalist,
kus võib perekondlikke tähtpäevi
pidada. Suvistele peopidajatele
pakub Robert uhke ringsõidu

Robi pubi jaoks ainult häid sõnu.
„Roberti tehtud toidud on väga
maitsvad! Nii häid juustupalle
kui Robi pubis pakutakse, mujal
ei tehtagi,“ kiidab Robi kokakunsti samuti üksnes maistvaid
roogi valmistav Maie Lepasaar.
„Alustada söögikoha pidamisega masu ajal ja pidada väikeses
maakohas viis aastat vastu, see
on tõsine saavutus!“
Hilje Pakkanen

Anneli „Rattakunn” Vahesalu

VPG noored jalgratturid said
elu esimese juhiloa

Röövisime õpetaja Anneli Vahesalult natuke aega ja küsisime
talt paar küsimust. Anneli on
52-a keemia ja füüsika õpetaja.
Tegus õpetaja korraldab pidevalt
ka õpilastele erinevaid rattamatku. Rattakunnil oli kunagi ka
ränk kukkumine, mil mõtles, et
enam ratta selga ei istu, kuid sellest hoolimata on ta juba pikka
aega rattaga ringi vuranud.

17.mail tegi 42 Vinni-Pajusti gümnaasiumi kolmandate klasside
õpilast, kel oli tänavu õppekavas ka jalgrattalubade koolitus,
jalgrattalubade eksameid uue
rajaga joonitud ja värvitud Vinni
liikluslinnakul.
Noortel juhiloa taotlejail tuli uuel
ja varasemast kitsamal alal läbida
slaalom, 8-kujund ja koridor. Vea
ilmnemisel võis teha ühe korduskatse. Ilma vigadeta sõitjaid väga
palju ei olnudki. Lapsed pidasid
kõige raskemaks 8-kujundi läbimist ja aeglast sõitmist koos nõutud peatustega koridoris. Lisaks
tuli õpilastel Rakvere Autosõit
OÜ sõiduõpetaja Kristjan Sanderi
valvsa pilgu all näitama oma liiklemisoskusi sõiduteel.
Eksami teise osa moodustas
testküsimustik teooria tundmises,
kus tuli 15-st valikvastusega küsimusest õigesti vastata vähemalt 13
küsimusele. Küsimused olid suunatud liiklusolukorra hindamisele,
ohu tajumisele, selle ennetamisele
ning ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõidustiili arendamisele.
Pärast edukat eksamisooritust
sai 28 noort ratturit kätte oma elu
esimese juhiloa – jalgratta juhiloa,

Millal te alustasite rattasõiduga?
Ma arvan, et 5 või 6 aastat tagasi.
Venna õhutusel.
Kui palju te tavaliselt päevas
sõidate ja milline on kõige pikem tee?
Nädalas teen sobiva ilma korral
4-5 treeningut. Iga sõit umbes
35-40 kilomeetrit. Kõige pikem
sõit päevas on olnud Saksamaal,
kus läbisime ühe päevaga üle 100
kilomeetri. Vahel olid ka puhkepausid. Kõik oleneb tuulest,
rattast ja muidugi seltskonnast,
kellega koos sõidad.
Kas te olete ka kuskil võistlustel või maratonidel osalenud?
Ja, olen küll. Olen osa võtnud
Tartu maratonist ja üritan seda
ka edaspidi teha.
Milline on olnud kõige põnevam
koht, kus olete pedaali tallanud?
Kõige rohkem on mulle meeldinud Saksamaal, kus käisime grupiga ümber Bodeni järve sõitmas.
See oli esimene kord maanteerattaga mägedes sõita. Oli nii nuttu
kui naeru...Tänavu sügisel käisin
sõitmas Itaalias Imalo ringrajal ja
Bologna ümbruses. See oli minu
ammune unistus käia ära kohas,
kus kuulus vormelisõitja Ayrton
Senna hukkus. Nüüd on see koht
siis nähtud. Üldiselt on Itaalia
ratturite meelispaik.
Mingeid põnevaid hetki?
Põnevaid hetki on olnud päris
palju. Need kurvemad hetked on
ikka kukkumised. Eriti vihmase
ilmaga. Vahepeal on põlved ikka
päris sinised olnud. Ja eks neid
rehve on ka päris palju purunenud. Tegelikult juhtus kõige hullem lugu minuga siin samas koduste metsade vahel paar aastat
tagasi. Sõitsime suurte kiirustega
kurvilisel teel, oli kevadine aeg ja
päike siras. Juba kaugelt nägin,
et teel on mingid oksaraod. Imestasin veel, et kuidas need kõik
ühelpool teed on ja nii palju veel...

Seeniorid tantsisid suvesse

Roela rahvamaja Memmede tantsurühm Mall Moori juhendamisel
paistis oma punasevalgetäpiliste pluusidega kenasti silma.
Hilje Pakkaneni foto

gi. Nagu ka paljud ansamblid ja
muusikud üle Eesti. Ühe saali seinalt vaatab vastu poolsada muusikute nimedega seinataldrikut.
Robi pubi üheks tunnnuseks ongi
see, et ta pakub nädalavahetusel
elavat muusikat, algusaastatel
esinesid ansamblid koguni igal
nädalal. Pubis on peetud pidusid,
kus raske on kogu rahvast ära
mahutada, kuid on ette tulnud
neidki, kus inimesi võib näppudel
üles lugeda. Robertit ei ole tagasilöögid siiski muusikutest ja pubist
loobuma heidutanud.
Korduvalt on pubis käinud ja
esineb sünnipäevalgi Kadrina
Cadensia tantsupiigad.

mille omanik võib juba iseseisvalt
sõiduteel liigelda.
Jalgratturi juhiluba peab iseiseisvalt sõiduteele liiklema minnes
kaasa olema kõigil 10-15-aastasel
jalgratturil.
Mai algul värvis RoadWolf OÜ
Vinni liikluslinnaku jalgrattaeksami sõiduks vajalikku mõõtu ja
kuube. Vinni liikuslinnak valmis
mitu aastat tagasi, kuid see oli ajaga
luitunud ega vastanud ka tänavu
1.maist kehtivatele uutele nõuetele.
Liikluslinnaku kaasajastamiseks
sai Vinni vald oma liiklusohutusprojektile Maanteametilt toetust
660 eurot, teist samapalju lisas vallavalitsus. Linnaku kaasajastamisel
jagas näpunäiteid ja aitas linnaku
nõuetele vastavaks kujundada
Maanteeameti ennetusöö osakonna ekspert Diana Okas.
Üheksa aastat Vinni-Pajusti
gümnaasiumis jalgrattalubade
koolitust läbi viinud sõiduõpetaja
Kristjan Sanderi sõnul on Vinnis
parim jalgrattasõidurada. Vähemalt nende hulgas, kus tema noori
rattureid õpetab. Vinnis on palju
ruumi ja saab samas ka sõiduteel
oma oskusi proovida.
Hilje Pakkanen

kui olin esimesest ja teisest “oksakesest” mööda sõitnud tabasin, et
need sisisesid vihaselt ja mõnel oli
peagi püsti. Pole oma elus vist kõvemini kilganud. Mõtlesin, et nüün
need sindrinahad viskavad ennast
kodaratesse. Rästikutel oli plaanis
üle tee minna. Tagasi sõites olid
vennikesed juba teisele tee poolele
jõudnud. Mul oli neist isegi veidi
kahju...Hea, et mõni auto polnud
neist üle sõitnud vahepeal.
Mida te teete, kui mingil põhjusel, näiteks talvel, ei saa vändata?
No, eks talvel ma suusatan, kuid
kui lund ei ole, siis käin ka jooksmas või nii sama vantsimas. Viimases hädas teen ka spinningut.
Aga ausalt, see ruumis pedaali tallamine on ikka veidi veider minu
jaoks. Kunagi meeldis mulle tegeleda ka mäesuusatamisega, kuid
peale õnnetust jätsin selle pooleli.
Üldiselt on nii, et kui mingil põhjusel tuleb treeningutesse paus,
tunnen ennast juba süüdlasena.
Sõltlane vist!
Milline oli teie kõige esimene
ratas?
Minu kõige esimene ratas oli
kolmerattaline. Ma tahtsin selle
kõige-kõige esimese endale ise
ehitada, eks ma ju nägin, et laka
peal ja kuuris on sobivat materjali. Mulle kogu aeg lubati, et
ma saan ratta, kuid nõuka ajal ei
olnud neid kuskilt osta. Ja siis ma
otsustasingi selle ratta ise ehitada,
puidust muide... Isal vist hakkas
nii hale minust ja siis kusagilt
nad selle kolmerattalise mingil
imekombel said. Seega, puidust
ratas jäi ehitamata.
Kellega te käite koos sõitmas?
Mul on kujunenud oma väike
sõpruskond, kellega koos käime
reisidel, nagu väike rattaklubi.
Kuid eriti meeldib mulle üksi sõita, sest siis ma saan kõige ees olla
ja keegi ei ole sabas ka pressimas.
Mida te ootate sellelt suvelt?
Ma sain endale just ühe uue
vägeva ratta ja loodan, et sellega
saab palju lustida. Väga loodan, et
tuleb ilus suvi. Plaane igatahes on!
Lõpuks lisab õpetaja ka, et loodetavasti saab veel vähemalt 10
aastat sõita või isegi rohkem.
Soovime talle jõudu ja jaksu
edaspidiseks, et jõud ei raugeks.
Samuti ka head tuult!
Liis Tammekand,
VPG Meediapesa
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SÜNDMUSTE KALENDER
Klubides ja rahvamajades:

PAJUSTIS:
23.juunil kell 20 Pajusti klubi juures Võidupüha ja jaaniõhtu tähistamine. Pärimuslikud jaanikombed, jaanijutud, rahvalikud mängud,
esinejad, tants ans.Törts muusika saatel, puhvet. Info tel 5057645.
9.juulil kell 8 Mõttelõnga klubi ekskursioon Ida-Virumaale. Info:
Maie Kongi, tel 53982022
9.juulil Tantsutriinud tantsivad Öötantsupeol Võrumaal Kubijas.
3.augustil kell 14 lastele tubased mängud ja pannkookide küpsetamine klubis.
13.augustil kell 12 Tomski oblastis elanud Siberi-eestlaste kokkutulek klubis.
KADILAS:
22.juunil kell 20 Kadila jaanik.
KULINAL:
24. juunil kell 19 jaanituli ans. Hellad Velled. Ants Viermann.
Tantsutrupp Flamante. Lastele ponisõit. Pilet 7 €, lapsed, pens. 5 €,
alameetrimehed tasuta. Arveldamine sularahas. Info: 58666698
ROELAS:
20.juunil kell 11 ja 14 kvartett „Sära“ Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli
lõpuaktustel Mõdrikus. Info: Reet Alavere, tel 51935250.
22.juunil kell 20 Roela jaaniõhtu ja külade päev - Roela küla 775.
jalutuskäik Roela linnuses, külasupp, suupisted, grill, mängud lastele, ponisõit Kulinalt (2 €), loterii, jaanitervitus rahvamaja taidlejatelt,
tuli ja tants, muusikat teeb Ingmar Päid. Arvo Iho avab rahvamajas
fotonäituse “Kodukoht Roela poole sajandi jooksul”. Info: Tarmo
Alavere, tel 5273878.
22.juunil kell 19 Roela rahvamaja näitering Kartoffel etendusega
,,Kosilane’’ Simuna rahvamajas. Info Urmas Lindlo, tel 5371 6767.
3.juulil kell 15, 16, 17 Roela rahvamaja näitering Kartoffel esituses
koguperelugu „Heateod unustatakse“ Roela käbikuivatis.
16.juulil kell 15 Roela rahvamaja näitering Kartoffel etendusega
„Kosilane“ Muuga mõisas.
20.juulil eakate klubi „Remmelgas“ ekskursioon Piirissaarde. Info
Helle Sarjas, tel 53452308, Eevi Eerik, tel 53985589.
24. juulil, avatud talude päeval kell 12, 13, 14 Roela rahvamaja näitering Kartoffel esituses koguperelugu „Heateod unustatakse“ Roela
käbimajas. Info Mare Hirtentreu, tel 5348037.
TUDUS:
24.juunil kell 20 jaaniõhtu Tudu mõisa pargis. Esinevad Tudu taidlejad, rahvalikud-sportlikud mängud lastele, tantsuks mängib ansambel
“Sada ja seened”. Info: Uno Muruvee, tel 5273874
7.augustil surnuaiapüha kell 13 Tudu kalmistul. Armulauaga jumalateenistus kell 12 Tudu kirikus.
VINNIS:
6. juulil Vinni Päevakeskuse korraldatav ühiskülastus Vargamäele
Ugala Teatri etendusele ,,Kõrboja perenaine’’. Info Eve Kukor, tel
5099565.
31.juulil 11.30 Vinni NST ja selle kauaaegse direktori Heino
Kallaste mälestuskivi avamine Vinni spordikompleksi ees ja kl 14
pidu (pääsmetega) Karl Madise tantsumuusika saatel VPG-s. Info
tel 5028298.
Vinni valla fotonäitus “Vinni vald eile ja täna” Vinni spordikompleksi fuajees.
VIRU-JAAGUPIS:
23. juunil kell 13 surnuaiapüha Viru-Jaagupi kalmistul. Armulauaga jumalateenistus kell 12 kirikus.

Sport:
Liikumissari „Vinni-Pajusti liigub!“ viimane etapp 20.juunil 19.15
fitnesstreening Vinni staadionil. Treeningule eelneb lõppkaalumine-mõõtmine kell 18.30. Korraldavad MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskus ja
TriinuSpin spordistuudio, toetavad Vinni vald ja Vinni Spordikompleks.
Info tel: 5066294, 533 04047 või 58 502 786.
2.-3.juulil osaleb Vinni valla võistkond Eestimaa valdade suvemängudel Vändras kergejõustikus, võrkpallis, jalgrattakrossis, mälumängus,
köieveos, petangis ja juhtide võistluses. Vinni vald võistleb suuremas
ehk üle 2000 elanikuga valdade grupis. 2016.a toimuvad valdade suvemängud Vinnis, kus tahame kodupubliku silme all väga hästi esineda
ja võistlused läbi viia. Seega Vändras on meie osavõtt väga oluline!
Huvilistel palume võtta ühendust Uno Muruveega tel. 3258664.
3.juulil kell 11-15 Lääne-Viruma lahtised meistrivõistlused rulluisutamises. Võistluskeskus asub Rakvere Bauhofi juures (Ringtee 2). Võistlus
kulgeb Vinni valla, Rakvere valla ja Rakvere linna kergliiklusteedel,
liikumismarsruudiks on Pajusti-Piira-Tõrma-Rakvere. Korraldab MTÜ
Rakvere Bont Rulluisuklubi, tel 56490181, rakverebont@gmail.com.
6.augustil Tudu triatlon (800m ujumist üle järve, 15 km jooks laugaste
vahel, 17 km rattasõitu, 5 km jooksu maanteel). Registr. kell 14 Tudu
pargis, start järvel kell 17, austasustamine 19.30. Kultuuriprogrammis
esineb Viru Lõõts. Info: MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts, tel 5273874

KOKKUTULEK KULINAL

13. augustil toimub Kulina kooli 90. aastapäeva kokkutulek.
Oodatud on kõik endised õpilased, koolitöötajad ja nende sõbrad.
Päevakava:
Kell 12-16 pr Evelin Poolametsa ja hr Anti Poolametsa lahkel loal
KULINA MÕISAS AVATUD UKSED (näitus, vaba ringkäik koolimajas ja
kooliümbruses).
Kell 16 KONTSERT JA PIDU BARTO PUHKEMAJAS (registreerimine,
väike kontsert, tants, suupisted, vaba mikrofon)
Osalustasu 12 € (reklaam, rent, suupisted, ans.) tasuda Vinni Vallavalitsuse arvelduskontole Swedbank: EE532200001120121871 või SEB
pank: EE501010502016846005 märksõna „Kulina kool” või sularahas
kontaktisikutele.
Eelregistreerimine rangelt soovituslik hiljemalt 1. augustiks:
margit@vinnivald.ee või FB konto sõnumites või tel 522 6510 (Margit),
infot jagavad ja sõnumeid võtavad vastu ka 510 5716 (Aimar), 524 0769
(Aivi), 506 2926 (Asta Lea), 523 1657 (Heldur), 5199 4222 (Priit), 527
8252 (Tiina).
Rõõmsa kohtumiseni!

Brandenburgist 9 medalit
Juuli lõpus Mongoolias toimuvateks maailmameistrivõistlusteks valmistuva
Eesti sumokoondise kandidaadid tõid Brandenburgis
(Saksamaa) lõppenud rahvusvaheliselt sumoturniirilt Roland Cup 2016 koju 9
medalit: 2 kulda, 3 hõbedat
ja 4 pronksi.

Kuldse autasu pälvisid: Sirelin
Igo (NU17 -60kg) ja Meelis
Höövelson (M +115kg), hõbeda: Sirelin Igo (N -65kg), Pathricia Matso (N -95kg) ja Oliver
Valdre (M +115kg), pronksi:
Enelin Leichter (N -80kg), Luisa
Lausvee (N -95kg), Pathricia
Matso (N Absol.) ja Meelis
Höövelson (M Absol.).
Riho Rannikmaa

Vinni Roboring sai Soome
FLL-lt karikavõidu - ilus
punkt üliedukale hooajale

Palju
õnne!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
Juulikuus:
92 Silvia Rebane
91 Erna Laansalu
89 Helmut Pastarus
87 Andrei Pitke
86 Ivan Aleksejev
86 Virve Jõemägi
85 Ingrid Tedre
83 Milvi Rääts
83 Alfred-Voldemar Jaago
83 Linda Uustalu
83 Ilme Tamm
82 Urve Veeväli
81 Õie Liiv
80 Eve Siimut
75 Ilme Nogu
75 Aime Nuut
Augustikuus:
94 Ilse Koovits
93 Evi Kadaja
92 Helena Golubeva
92 Klaudia Neemoja
90 Aino Epner
88 Erika Rästas
88 Valda Onton
87 Valve Saarne
86 Elviine Ruben

86 Irja Vaarmets
85 Alma Kivisep
85 Hillar Tõnne
85 Hannela Mosin
84 Fridrich Rohtma
83 Karl Ruben
83 Elma Allikas
83 Leonhard Vakker
83 Arvi Mooses
82 Silvia Kikka
80 Ella Rannamägi
80 Niina Aleksejeva
80 Jakob Kanep
80 Jaak Rannala
75 Heli Pill
75 Aino Toming
75 Malle Põder
75 Endel Matsalu
75 Vilma Neelokse
70 Jevgeni Klintsevitš
70 Peeter Põllu
70 Sirje Ero
70 Leili Toming
70 Vello Viibur
70 Eha Brandt
70 Mare Võhma
70 Endel Einberg

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest teada
vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Sündis inimene!
Miila Larionov - 9. mail
Annilii Kohtring - 13. mail
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Vinni Beoeeslite võistkond koos Soome kohtunikega.
Foto: erakogu

Helsingi kaablitehases toimus
mais Soome esimene robootikavõistlus Millenium X Innokas robovõistlus, kus soome
9-16a noortele pakkusid kõva
konkurentsi eesti noored robootikud. Südilt esinesid neil
võistlustel võistluste noorimad,
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
Vinni Roboringi 3.-4.klassi õpilaste võistkond Vinni Beoeeslid.
Endast pea kaks korda vanemate
vastu võistelnud Roberta Jürna,
Marten Pitsner, Kristjan Pobbul,
Caspar Kõrts ja Kaspar Merivald
tõid koju Soome First Lego
League (FLL) projekti esikoha
karika. Vinni roboringile oli see
esimene välisvõistluse kogemus.
Vinni Beoeeslid sai kutse Soome
FLLi peakorraldajalt, kes nägi
rõõmsameelseid erkoranžides
särkides ja mustades torukübarates Vinni robonoori koos maskoti
Vinni Puhhiga Eesti FLLi finaalis.
„Kuna Beoeeslid on sel hooajal nii
FLL-l kui teistel võistlustel hästi
esinenud, otsustasime noorrobootikuid premeerida ning neile
esimese välisvõistluse kogemuse
pakkuda,” rääkis Mai Pitsner.
Kõik kolm päeva olid täis
rõõmu ja naeru. Hoolimata võõrast keskkonnast ja keelest olid
õpilased väga tublid ning said
suurepäraselt hakkama nii võistlussituatsioonis kui ka ühiselt
vaba aega veetes.
Saabumispäeval seadistati ja
kaunistati boksiala. Beoeeslitel
oli kaasas mitmeid isetehtud
plakateid, värvilistest paberitest
meisterdatud puu koos mesitaru
ja mesilastega - mis muu võiks
kaunistada Vinni Puhhi sõprade
ala. Lisaks seati lauale saia ja mett,
eelmistel võistlustel võidetud
karikad ning loomulikult ka robot
ja sülearvuti.
Juba oma esimesel võistlusel
jäi Vinni Roboring silma kõigile
kui aktiivne ja valjuhäälne seltskond, kes elas kaasa nii endale
kui sõpradele. Robotimängu
võistluses tuli 2,5 minuti jooksul
programmeeritud robot panna

võimalikult paljusid missioone
lahendama. Kahe päeva peale
toimus kolm vooru, milles paremusjärjestuse loomiseks arvestati
parimat tulemust.
Võistluse teises osas, Roboti
disainis, tuli 15 minuti jooksul
vestelda kohtunikuga roboti
ehitamisest, programmeerimisest kui ka strateegiast. Noortele
robootikutele oli see osa paras
pähkel, eriti keeruliseks tegi hindamise keelebarjäär. Õnneks oli
küll kohtunikule abiks eestlane,
kes utsitas noori rääkima inglise
keeles, kuid tõrgete puhul tõttas
kohe eesti keeles appi.
Aega jäi ka lustimiseks mitmekümneaasta vanustel mängukonsoolidel, õpetati ehitama pisikesi
mootorpaate ja programmeerima
mesilasroboteid.
Nalja tegid õpilased ka ise, kui
karupoeg Vinni Puhh otsustas
karukujulist küpsist sööma hakata. Tuju üleval hoidmine kogu
võistluste jooksul oli oluline, sest
noortel lõi närv sisse, kui oli aeg
Projekti ja Põhiväärtuste hindamisele minna.
Mitmest osas koosnev esitlus toimus kinniste uste taga
kohtunike hindamispaneeli ees.
Neist olulisim oli Projekti esitlus,
kuid tähtis oli ka Põhiväärtuste
etteaste, kus tuli vastata kohtunike küsimustele ja lahendada
meeskonnaülesanne. „Neiks etteasteteks olid lapsed kodus kuid
end ette valmistanud: kirjutasid
ise luuletusi, tegid näidendi ning
õmblesid isegi toimiva prototüübi
oma projekti jaoks,” rääkis Mai
Pitsner.
Soome võistlusreisiga tõmbas
Vinni Roboring joone alla oma
edukaimaile hooajale. Eesti FLLi
poolfinaalis jaanuaris võideti
Hindajate karikas, finaalis Projekti Esitluse esikoht ning täpiks
i peal võideti Soomes Projekti
esikoht. Selle karika võit tõi veidi
üle kahe aasta tegutsenud Vinni
Roboringi karikate riiulile 12.
karika.
Mart Pitsner, Hilje Pakkanen

Kuulutused
Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755, www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega
korter üldpind 48,9 m² Roela
alevikus Veskikaare tn 3-11.

3-toaline ridaelamu Leparea,
Lepiku külas, üldpind 69,2m²,
boks, ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste
tel. 516 5572, Anu Are tel. 32 58
668, 513 3380. Müüdava varaga
tutvumiseks helistage Ade Murumägi tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel 5349
6065.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Ostan väiksema (kuni 10 ha)
metsamaa, mis võib olla osaliselt
raiutud ja koormatud hüpoteegiga. Võib pakkuda raieõigust. Tel
56389588, kivilo1@hotmail.com.

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Tööpakkumine: F. von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikool võtab 2016/2017. õ-a-l tööle osalise tööajaga inglise keele
õpetaja. Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata aadressile: roela.kool@vinnivald.ee või tuua kooli aadressil Järve tn 1 Roela alevik 15. augustiks. Info tel 329 7151,507 3849.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...
Aliide Krautman		
26.03.1936 – 15.05.2016
Elle Liblekas		
21.12.1948 – 21.05.2016
Helgi Moor		
01.12.1929 – 26.05.2016
Alma Rajando		
12.08.1934 – 26.05.2016
Aleksandr Truman
03.01.1939 – 07.06.2016
Pärja Nahkureva
11.01.1933 – 08.06.2016
Sügav kaastunne omastele

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 7. augustiks.

