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Tudu saab uusi aadresse
Ülejõe tee ja Kopli tee - kaks uut kohanime

Tudusse lisanduv uued kohanimed on tähistatud skeemil järgmiselt: punasega Ülejõe tee ja oranziga Kopli tee. Kaldkirjas on märgitud uute teedega
piirnevad kinnistud. Hilje Pakkaneni koostatud skeem Maaameti kaardi põhjal.
Tulenevalt jätkuvast aadressiandmete
korrastamisest - milline hõlmab kogu
Eestit - on valdadel kohustus, et ka
alevike äärealadel paiknevad eluhooned peavad saama aadressi samadel
alustel, naga on aadressid määratud
alevike tiheasustusega aladel. Selleks
on esmalt vajalik teedele, mille ääres
elamud paiknevad, anda ametlik tee
või tänava nimi. Sel eesmärgil ongi
teoksil Tudu alevikus ametliku kohanime staatuse andmine Kopli teele ja
Ülejõe teele.
Peale teede nimede kinnitamist määrame juba nende ääres paiknevetele
elamutele lähiaadressid - see tähen-

dab numbrid, millest teavitame kirjaga ka omanikke. Omanike ülesandeks
on anda teada oma uuest aadressist
sõpradele-sugulastele, lepingupartnereile (side-, elektri-, jäätmeveo- jne
teenuste pakkujaile) ning tähistama
majad numbrimärkidega. Majadele
numbrite paigaldamine on Teie endi
ning Teie pere ohutuse ja heaolu seisukohalt ülioluline - vastasel korral
ei jõua õigeaegselt Teieni ei kiirabi ega
tuletõrje. Vallavalitsus omalt poolt
paigaldab viidad teede nimedega ning
korrastab kinnistute aadressid maakatastris ja kinnistusametis.
Anu Are
maanõunik

Roelas tuleb taas ajaloopäev
Roelas tuleb Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendanud ajaloopäev „Eesti sündimise lugu. Suured
ja väikesed viidad“, mis seekord
keskendub maale - noore Eesti Vabariigi püsimaajäämisel olulist rolli
etendanud 1919.a maarefomile. Maareformi käigus riigistati suurmaaomandused, loodi uued talukohad
ning need pöördelised sündmused
jätsid maaelule suure jälje.
Ajaloopäeva ühe korraldaja, Roela
raamatukogu juhataja Tiina Alavere
sõnul saavadki ajaloo- ja koduloohuvilised 18. novembril Roela rahvamajas kuulda, kuidas see meie riigi jaoks
oluline periood mõjutas edasisi arenguid Roelas. SA Virumaa Muuseumid
vanemteadur Uno Trumm räägib
oma ettekandes Eesti sündimise loo
suurematest viitadest ja tähtsamatest
sündmustest. „Maareformi mõjust
Roela mõisa majandusele“ on maadeuurija Ferdinand von Wrangelli
järeltulija Peter Krienitzi ettekande
sisu. 1919. aasta maaseadusega sundvõõrandati Eestis ligi 97% mõisaid,
sh ka 1840. aastast Wrangellidele
kuulunud Roela mõis.
Anti Poolametsa ettekanne „Kuidas
eestlane sai maa peremeheks“ keskendub samuti maareformile kui suurele
ja olulisele viidale Eesti ajaloos. Ettekandest saame teada, millised olid
arengud talupoegade jaoks, kuidas
ja kellest said peremehed. Tema jutu
jätkuks kuuleme kolme Roela kandi
talu kujunemise lugu, saame teada,

kus ollakse täna, mis oli enne ja mis
ootab ees. Need talude lood on mõneti sarnased, kuid ka nii erinevad
ning kestavad laste ja lastelaste
kaudu aina edasi. Kõigi kolme talu
lugu on seotud vabadusvõitlusega,
kuidas mehed Vabadussõjas sõdides
vere hinnaga reformi läbi maa ja talu
omanikuks said.
Lisaks ettekannetele avatakse
ajaloopäeval näitus „Eestlastest ja
nende asjadest“. Näituse esemed on
kogunud Maret Tralla ajalooõpetajana töötatud aastate jooksul. Praegu on
esemed kooli ajalooklassi abiruumis
ja kooli muuseumis, kuid ajaloopäeva
puhul pannakse need vaatamiseks
välja rahvamajja. Näitusele on toodud
esemeid ka küla elanike käest. Tiina
Alavere sõnul on korraldajad kutsunud näituse avamisele nende esemete
omanikke, kes oskavad esemete kasutust selgitada kas isiklike mälestuste
või vanemate jutu põhjal.
Ettekannetele pakuvad vaheldust
Roela rahvamaja taidlejad.
Roelas on kodukandi kujunemise
lugu väärtustavaid ajaloopäevi peetud aastakümneid. „Nende hing ja
idee autor on aastaid olnud Maret
Tralla, kes on ka tänavuse konverentsi
sisulise töö ja teemade väljamõtleja,“
rääkis Tiina Alavere. Viimastel aastatel on ajaloopäevade korraldamise
praktilise külje enda kanda võtnud
Roela raamatukogu ja MTÜ Roela
Kodukant.
Kuid nagu Roelas heaks tavaks, sün-
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Valimistulemus
Vinni vallas

15.oktoobril toimunud kohaliku
volikogu valimised lõppesid
Vinni vallale valimised.ee andmetel 18.okt. seisuga järgmiste
tulemustega:
Eesti Keskerakond –
1344 häält, 8 mandaati:
Rauno Võrno
Toomas Väinaste
Uno Muruvee
Ülle Allika
Virgo Koppel
Riina Sinisoo
Aimar Põldme
Meelis Maine
Erakond Isamaa ja Res Publica
Liit - 646, 3 mandaati:
Aarne Laas
Indrek Klammer
Margo Klaasmägi
Valimisliit Ühtne Vald –
498 häält, 2 mandaati:
Vello Tafenau
Raigo Rebane
Sotsiaaldemokraatlik Erakond –
422 häält, 2 mandaati
Eerik Lumiste
Ruth Pulk
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond – 345 häält, 2 mandaati:
Evelin Poolamets
Johannes Nirgi
Eesti Reformierakond –
66 häält, 0 mandaati.
Kokku volikogus mandaate 17.
Kehtivaid hääli kokku: 3321.
Osalejaid kokku (kehtivad +
kehtetud): 3333.
Valijaid kokku: 5872.
Valimisaktiivsus 56,8 %.
Järgmiseks sammuks registreerib
valla valimiskomisjon Vinni vallavolikogu liikmed. Lehe trükkimineku ajaks olid valimistulemused
veel kinnitamata.
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Vallavanema veerg

Valimised on selleks korraks läbi –
valija jaoks. Valimised ei ole selleks
korraks läbi veel mitte - valitute
jaoks. Aitäh kõigile, kes minusse
uskusid ja mulle oma hääle usaldasid. Teid oli rõõmustavalt palju!
Nüüd läheme üheskoos edasi! Algab
päriselt suurelt mõtlemise aeg: kuigi
vallavanema plaanid ja visioonid
on hõlmanud juba mõnda aega tuhandet ruutkilomeetrit - Rägavere +
Laekvere + Vinni, läheb alles nüüd
tööks, et suuta senistest heanaaberlike suhete pinnalt kokku kasvada
ühtseks ja tugevaks Vinni vallaks.
Alguse tegime ühiseks saamisel juba
oma 75 küla ühisloitsuga. Usun siiralt, et nii maapealsed kui taevased
jõud on sel teel meiega.
Miski ei ole enam endine, kui valik on tehtud. Seekordsed valimised
olid kahes mõtted erilised. Valisime
kolme senise valla peale ühe volikogu, kuhu konkurents ühele kohale
oli meie valla ajaloo kõrgeim. Minu
arvates on eelkõige kohalikud valimised see koht, kus iga vallakodanik
saab ja peab oma sõna sekka ütlema,
kuna tehtud valikud mõjutavad
kõige enam kodukandi käekäiku.
Tänan kõiki valimas käinuid! Teid
oli rõõmustavalt palju, seda näitas
ka meie valla ajaloo kõrgeim valimisaktiivsus.
Esmakordselt said neil valimistel
oma arvamust avaldada 16-17-aastased noored. Loodetavasti kasutasid
väga paljud noored neile osaks langenud võimalust. Kuidas noorteni
jõuda, kuidas nende soove teada ja

nendega arvestada - see on paras
pähkel pureda. Meedia vahendusel
kuuldus ju neilgi valimistel noorte
suust tihtilugu, et valiks kedagi, et
muutuks midagi. Mida see muutus
endast kujutab, selgub ja selgineb
noortega kohtudes, nendega vallaelu
ja -asjade üle arutamises. Loodan
neist kohtumistest mõlemapoolset
kasu.
Eelnev ei tähenda, et kogu aur
vallas vaid noorte peale kulub.
Kohalik omavalitsus on ju ellu kutsutud kohalike inimeste jaoks, olgu
nad vanad või noored, elagu kaugel
külas või suures alevikus, olulisi asju
otsustama ja vallaelu korraldama.
Kui järgmised valitavad kohad
(volikogu esimees, vallavanem,
vallavalitsus jt) selged, tuleb nii vallavalitsusel kui ka vastsel volikogul
kokku panna tuleva aasta eelarve,
kus arvestatakse koalitsioonis kokkulepitut ja ühinemislepingus kirja
pandut.
Jõudu selleks meile kõigile!
Rauno Võrno
vallavanem

Sõlmiti koalitsioonileping
järgmiseks neljaks aastaks
Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad sõlmisid
kokkuleppe Vinni vallavolikogus koalitsiooni moodustamiseks aastatel
2017-2021.
Koalitsioonikõneluste eestvedaja ning Vinni vallas valimised võitnud
Rauno Võrno sõnul leidis keskerakond sotsiaaldemokraatidega enim ühiseid
seisukohti, kuidas järgneval neljal aastal Vinni valda kõige kindlamalt ja tulemuslikumalt arendada. „Koalitsioonil on kokkuleppe kohaselt volikogus
kümme kohta seitsmeteistkümnest, mis on aluseks tugevale koalitsioonile,“
lausus Võrno.

Vinni vallas suureneb
turvalisus

Tänan kõiki, kes kohalikel
valimistel valimiskasti juures
käisid oma arvamust
avaldamas ning meie poolt
oma hääle andsid!
Keskerakonna Vinni valla
nimekirja nimel
Toomas Väinaste
nivad suured ettevõtmised kohalike
asutuste koostöös. Nii ka seekord.
Kool aitab näituse korraldamisel,
esemete-asjade pakkimisel ja transpordil. Rahvamaja poolt on ruumid,
tehnika ja taidlejate etteasted. Roela
ajaloopäeva toetab 200 euroga Eesti
Kultuurkapitali eksptertgrupp.
Ajaloopäev algab kell 12 Roela
rahvamajas ja sinna on oodatud kõik
koduloohuvilised. Korraldajad on
plaaninud päris pika päeva, umbes
kella nelja-viieni õhtul.
Hilje Pakkanen

Vinni vallavanem Rauno Võrno andis 5. oktoobril Vinni piirkonna politseinikule Jaagup Nõmmeloole (vasakul) ja abipolitseinik Aare Veedlale (paremal) üle tahvelarvutid, millega saavad
nad vaadata reaalajas videovalvekaamerate pilte ning vajadusel
operatiivselt tegutseda.
Vallavanem Rauno Võrno sõnul on Vinni vald sel aastal jõuliselt panustanud valla turvalisusse, paigaldades valla erninvatesse kohtadesse ligemale paarkümmend videovalvekaamerat.
Vallavanem kutsus valla videovalvesüsteemiga liituma ka vallas tegutsevaid ettevõtteid ja korteriühistuid, et ühiselt suurendada turvalisust Vinni vallas.

Hilje Pakkaneni tekst ja foto
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Noored soovivad rohkem
vallaelus osaleda
Enne valimisi oli suur huvi teada
saada, mida arvavad oma kõige esimestest valimistest noorimad ehk äsja
valimisõiguse saanud vallakodanikud.
Noorte arvamuse teadasaamiseks kohtus toimetaja vahetult enne valimisi
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kümnenda
klassi noortega. Aitäh klassijuhatajale ja
noortele, et leidsite kohtumiseks aega!
Õpilaste soovil jäägu nende nimed
avaldamata. Tähtsam oli teada saada,
mida noored valmistest arvavad ja kas
see neile üldse korda läheb. Küll jõuavad needki noored kord oma mõtete ja
tegudega oma nime all välja tulla.
Noorte arvates on neil olemas oma
arvamus ning valimisõiguse andmine
16- ja 17-aastastele on õige samm. Kümnendike hulgas oli üsna palju neid, kes
otsustasid valimispäeval valimisjaoskonda minna, et ikka õige valijatunne
kätte saada. Arukas mõte, kuna sageli
oleneb elu esimestest valimistest, kas
inimene osaleb ka järgmistel valimistel
ja üldse laiemalt ühiskonnaelu kujundamises.
Isegi koju jõudnud valimislehed loeti
läbi. 160 kandideerija seas (mis on suur
valik kogenud valijalegi) leidus noorte
jaoks enamjaolt tundmatute nimede

kõrval ka mõni tuttav nägu ja teada
nimi. Valiku tegemine polnud kerge,
kuid ka mitte üleliia raske, kuidas
kellelegi. Igaüks teeb oma valiku ise,
ideaalset kandidaati pole olemas. Üks
hea kandidaat peaks olema hea iseloomuga sõbralik inimene.
Noored peavad end juba piisavalt
targaks, sestap ei arutatud kodustega
valimiste üle. Küll oli aga noorte arvates
valimiste ümber liiga palju kära ja ühespuhutud kampaaniaid. Ühed soovinuks
rohkem infot koduvalla kohta. Teiste
arvates oli liiga palju valimislubadusi,
neid nagunii ei täideta. Kolmandate
jaoks kordub igal aastal sama jama, kuid
mis sellest muutub? Neljandate arvates
sõltub neist palju, sest iga hääl loeb.
„Kui ka minu antud hääl ei jõuagi volikoguse, saab see nimekiri ikkagi minu
hääle,“ kostus enesekindlaid seisukohti.
Paar konkreetset soovi koorus
kohtumiselt välja: vaja oleks kõpitseda kõrval asuvat kunstmurukattega
jalgpalliväljakut, mis aktiivse kasutuse
järel lagunema kipub. Ja teiseks soovisid noored, et neid valla tegemistese
rohkem kaasataks.
Hilje Pakkanen

Noortekeskus aasta läbi õues
on täiesti võimalik!

Kunstmurukattega rikkalike atraktsioonidega mänguväljakud on noorte
jaoks igapäevased kokkusaamiskohad

Viru-Jaagupi noortetoa noorsootöötaja
Valentin Kurka käis koos Lääne-Viru- ja
Järvamaa noorsootöötajate ja õpetajatega
oktoobri algul Lääne-Soomes asuvas Karvia vallas õppereisil noorsootöökogemusi
omandamas.
Õppereis toimus rahvusvahelise
koostööprojekti YEAH raames, mille
osapooled on MTÜ Partnerid, MTÜ
Järva Arengu Partnerid, Soome LAG
Aktiivinen Pohjoinen Satakunta ja Tšehhi
LAG CINOVECO. Nimetatud projekt
keskendub etttevõtlikkuse edendamisele
peredes, noorte seas, kogukonnas ja koolis. Soomes pööratakse suurt tähelepanu
noortele ettevõtlikkuse õpetamisele, kuna
ettevõtlikum noor saab elus edaspidi
paremini hakkama. Eesti ettevõtlushariduse õpetamise kogemusi tutvustasid
võõrustajaile järvakad.
Tutvusime Karvia linna ja Kankaanpää
kolledži – kunstiülikooliga, mis on üks
viiest Soome kunstikoolist, ning Sataedu
Kankaanpää kutsekooliga, samuti sealsete noortekeskustega.
Sealne koolide hea tase ja sisustus on
teada tuntud, kuid ikkagi teeb meid
kadedaks, millist vägevat ja kaasaegset
õpikeskkonda suudetakse pakkuda
ühes Karvia-suguses väikelinnas. Karvia

üllatas oma mänguväljakute rohkuse ja
mitmekesisusega. Uudiseks oli seegi, et
noortekeskused on Soomes toast õue
liikunud. Sealsetel noortel on väga palju
erinevaid võimalusi õues aktiivselt aega
veeta. Õues olemiseks ei pea tingimata
minema jooksurajale või rattaga sõitma
ehk midagi tegema, põnevatel õuevidinatel-aktraktsioonidel saab sõpradega
ka niisama olla. Noortel hoiavad silma
peal n-ö järelevaatajad, kes jälgivad,
et noortel omavaheline läbisaamine
sujuks (ei kakeldaks ega lõhutaks vmt).
Koolis käiakse samuti vahetundide ajal
võimalikult palju õues. Meie mõistes
(tubane) noortekeskus avab seal uksed
vaid koolivaheaegadel. See selgitab, miks
noortekeskused meie arusaamise järgi
olid küllalt tagasihoidliku sisustusega.
Meile näidati ka Soome väga tuntud
Karviast pärit lauljanna ja andeka kunstniku Anne Mattila kunstikohvikut kui
üht ettevõtlikkuse näidet. Kohviku ümbruse metsaradadel kõndides nautisime
nii loodust kui raja äärde paigaldatud
Anne Mattila maale. Maalid andsid metsaskäigule täiesti omalaadse elamuse.
Valentin Kurka jutu pani kirja
Hilje Pakkanen

Soome
noore
multitalendi Anne
Mattila
maalidega
metsarajal.

Vinni-Pajusti rattasõit tõi kokku rattasõbrad

Esimesel oktoobril Vinni-Pajusti gümnaasiumi ja Vinni perekodu ümbruses
toimunud teine Vinni-Pajusti rattasõit
2017 tõi seekord rajale 70 noort 3-15aastast rattasõpra.
Mullu võttis sama rattasõidu ette 55
last.
Rada kulges tänavugi täies ulatuses
asfaltkattega teel, kuna vihmane sügis
ei võimaldanud võistlusradu savipo-

ristele tammikuradadele viia.
Olenevalt vanuseklassist tuli võistlejatel läbida 1,3 kuni 4 kilomeetrit. Ilm
soosis võistlemist ja ka korraldus sujus
viperusteta.
Korraldajad Vinni Vallavalitsus ja
Vinni Spordikompleks tänavad Liis
Nurgamaad, Gustav Saart ja Vinni
perekodu kohtunike tiimi protokolle
täitmast, rada turvamast, diplomeid väl-

ja kirjutamast. Nii mõnelegi pisipõnnile
oli see rattasõit elu esimene võistlussõit
ning tore oli vaadata, kuidas vanemad,
õed-vennad neile kaasa elasid.
Vinni vallas on palju kergliiklusteid ja
siin on jalgrattaga hea liikuda. Loodan,
et meie võistluse eesmärk - turgutada noorte huvi rattasõidu vastu - sai
kenasti täidetud. Väheoluline pole ka
ohutusmoment. Meeldiv oli näha, et
lapsed kandsid rattaga sõites kiivrit ka
vabal ajal.
Võitjale riputati kaela medal, teiste
auhinnaliste kohtade omanikud said
diplomi.
Tulemused:
3-4-a: T: 1. Kaidi Karja, 2. Liselle Saarmaa,
3. Heli Reissaar. P: 1. Ken Robert Kerm, 2.
Alfred Paluoja, 3. Henry Otsa.
5-7-a: T: 1. Eliise Mihkelson, 2. Adeele
Aart, 3. Renate Raja. P: 1. Kenter Aart, 2.
Karl-Alex Kütt, 3. Steven Ebber.
8-11-a: T: 1. Lisette Nurgamaa, 2. Heleri
Mihkelson, 3. Marelle Järg. P: 1. Karel
Paatsi, 2.Sanno Soomlais, 3.Ander Janno.
12-15-a: T 1. Getrin Raudsepp, 2. Kai
Otsa, 3.Kristin Aart. P 1. Mihkel Otsa, 2.
Kevin Marcus Tomperk.
Täname kõiki osavõtjaid! Teie aktiivne
osavõtt annab lootust korraldajaile ka
järgmisel aastal usku rattasõitu korraldada.
Uno Muruvee
noorsoo- ja sporditöö spetsialist

Saksa õpilased külastasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
21.-29. septembrini külastasid Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 14 õpilast
ja kaks õpetajat Saksamaalt VPG
sõpruskoolist Plöni Gümnaasiumist.
Sõbrunesime kõigiga üllatavalt kiiresti
ning nädal oli täis põnevaid üritusi.
Sakslased jõudsid Vinni neljapäeva
õhtul, seejärel majutati end varem
kokkulepitud perede juurde. Sakslased veetsid meie kooli õpilaste juures
peaaegu kõik ööd.
Reede pärastlõunal sõitsime kõik
koos Lontova seiklusparki, kus läbisime mõned vahvad seiklusrajad. Juhtus
ka väike õnnetus – üks saksa noor
väänas jala välja. Õnneks see tema tuju
Eestis viibimise ajaks ei rikkunud ning
meil oli koos väga lõbus.
Laupäeval heitsime pilgu Rakveres
toimunud üritusele Kamalammas,
järgnes ekskursioon Rakvere linnuses.
Tutvusime keskaegse piinakambriga,
tegime ringkäigu linnusesse loodud
„põrgus“, proovisime vibulaskmist
ning seejärel suundusime koos suurema osa grupiga pitsat sööma. Päev
lõppes ühise kinoskäiguga.
Pühapäeva varahommikul alustasime sõitu Lõuna-Eestisse. Tutvustasime sakslastele Peipsi järve kaldale
iseloomulikke ridakülasid, vesioinaid
Ööbikuorus, näitasime uhkeid liivakivipaljandeid Taevaskojas ning oma
väikese Eestimaa kõrgeimat punkti
Suurt Munamäge. Ööbisime Otepää

lähistel puhkemajas.
Esmaspäeval sõitsime Tartusse, kus
meile tutvustati Tartu Ülikooli ning
sealseid õppimisvõimalusi. Peale lõunastamist ülikooli kohvikus jaotasime
end neljastesse võistkondadesse ning
mängisime interaktiivset linnamängu,
milles pidime kõndima linna erinevatesse kaardile märgitud kohtadesse
ning vastama seal telefoni saabunud
küsimustele või täitma ette kirjutatud
ülesande. Koju tagasi jõudsime alles
hilja õhtul.
Teisipäeval osalesid sakslased meie
ainetundides ning pärast seda koostasime Tartus viibitud aja kohta esitlused.
Pärastlõunal mängisime koolis erinevaid sportlikke mänge. Õhtul oli meil
ühine peolaud koolisööklas ning seejärel kandsime ette hommikul koostatud
esitlused. Saime ka auhinnad Tartus
mängitud linnamängu ning sportlike
võistluste eest.
Kolmapäeval veetsid sakslased toreda päeva Narvas ning meie õpilastel
oli tavaline koolipäev.
Neljapäeval matkasime sakslastega
Lahemaal Viru rabas ning jalutasime
Eesti mandriosa põhjapoolseimasse punkti, Purekkari neeme tippu.
Palmse kõrtsis sõime ühise laua taga
traditsioonilise eesti praadi: kartulit,
liha ja hapukapsast, magustoiduks
serveriti kama. Neljapäeval oli nn
lõpuõhtu – see oli viimane õhtu koos

sakslastega. Koos viibitud nädala tähistamiseks korraldas VPG õpilasesindus
kooliaulas meile uhke peolaua ning
esinemiskava.
Reede hommikul sõime koolisööklas
koos sakslastega ühise hommikusöögi
ning seejärel jätsime külalistega hüvasti. Kõik võtsid osa mitmest grupikallistusest ning nii mõnelgi olid silmad
sõprade lahkumise tõttu märjad. Sakslased sõitsid bussiga Tallinnasse, kus
nad tutvusid veel mõne meie pealinna
vaatamisväärsusega ning lendasid
õhtul koju tagasi.
Nädal saksa õpilastega oli tänu pikkadele päevadele üpriski väsitav, kuid
kindlasti üks asendamatu kogemus.
Tundus, et kõik osalejad soovivad seda
korrata ning selleks avanebki võimalus
kevadel, kui Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased lendavad külla Plöni
Gümnaasiumile.
Täname vahetusõpilaste programmi järjekordsel edukal korraldamisel
õp Sirje Püssi, õp Marianne Leplerit
ja õp Sirli Vahulat, Lahemaal giidiks
olemise eest õp Evi Aluojat, lõpuõhtu
korraldamise eest VPG õpilasesindust,
auhindade eest Taali mesilat, rahalise
toetuse eest Vinni valda ning kõiki
osalejaid!
Mati Kesma
VPG 11.kl. õpilane

Looduslaste keskkonnalaager Põlvamaal
13.- 15. septembrini käisid 20 Vinni-Pajusti Gümnaasiumi looduharu õpilast
ja kaks õpetajat KIK projekti raames
kolmepäevases keskkonnalaagris
Põlvamaal. Loodushuvilisi majutas ja
toitlustas Räpina Aianduskool.
Asjad lahti pakitud ja kõhud täis söödud, suunduti Räpina keskkonnamajja,
kus keskkonnahariduse spetsialist rääkis
laagrilistele jäätmetekkest, sorteerimisharjumustest ja prügi taaskasutusest.
Õpilased said ka ise oma teadmised
proovile panna prügi sorteerimises ning
jäätmekäitluse kohta käivat töölehte
täites. Õhtupoole toimus aianduskoolis
programm „Kopra tegemised looduses“,
kus esimeses pooles rääkis asjatundja
kobraste elutegevusest ja vaadati filme,
teises pooles vaadeldi kobraste tegevusjälgi looduses. Kahjuks ühtegi loomakest
meil näha ei õnnestunud. Neljapäeval
sõideti peale hommikusööki Räpinast 40
kilomeetrit eemal asuvale Tilleoru mat-

karajale. Matkarajal rääkis giid õpilastele
metsamajandusest ja metsatööstusest
ning sellega seonduvatest keskkonnaprobleemidest ja keskkonnakaitsest.
Käidi vaatamas liivkivipaljandit, kust
voolab välja Merioone allikas. Peale lõunapausi suunduti Piusale, seal vaadati
filmi Piusa koobaste ja karjääri tekkeloost
ning koobastes elutsevatest nahkhiirtest
ja liblikatest. Siseneti lubatud ulatuses
ühte koopasse ning hinnati karjääris
tehtut. Viimasel päeval tutvuti hommikupoole Räpina Paberivabriku masinate
ja tootmisprotsessiga. Samuti tutvustati
õpilastele tooteid, mida saab valmistada
taaskasutatud paberist ja papist. Enne
kojusõitu käidi retkel Taevaskojas, kus
giid rääkis paigaga seotud muistendeid
ja andis lühikese ülevaate paiga ajaloost.
Kõik tublid retkelised ronisid 154 trepiastet, et nautida Ahja jõe kaldal asuva
Suure Taevaskoja imelist vaadet. Muide,
seal filmiti ka paljud kultusfilmi „Viimne

reliikvia“ värvikamad stseenid.
Reede pärastlõunal alustati väsinult,
kuid õnnelikult sõitu kodu poole. Kõik
laagrilised jäid KIK programmi keskkonna väliõppega Põlvamaal väga rahule,
ammutades uusi teadmisi ning kinnistades õpitut. Loodame KIK keskkonna
väliõppeprogrammi jätkumist ka järgmisel aastal, et VPG loodusharu õpilased
saaksid sama põnevale kolmepäevasele
väliõppele minna.
Eliise Uueni,
VPG õpilane
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Pajusti klubi sügis maraton sprinteri tempos

Pajusti klubi ja Vinni lasteaia koostööst sündinud perepäev Vinni lasteaia
õuealal pakkus lastele ja peredele mitmesugust tegevust. Naaberkülast
seks puhuks kohale toodud Siiri Verrevi ponid tiirutasid lastega terve
õhtu. Hilje Pakkaneni foto

Tervitused võimsa tammiku servalt!
Neli kuud on möödunud väga kiiresti minu asumisest Pajusti klubisse,
Eesti suurima tammiku serval asuvasse
kultuuritemplisse. Olen püüdnud tuua
klubisse erinevaid tegemisi mõeldes nii
noortele kui vanadele.
Oktoober algas sellise tempoga, nagu
oleks tegelenud isegi mitte maratoniga,
vaid lausa sprindiga.
1. oktoobril kogunesid seeniorid koos
Sõmeru valla lauluklubi „Külast külla“ seltskonnaga laulma, tähistama
rahvusvahelist eakate ja muusikapäeva. Pidu sai raju ja lõppes korraliku
rock’n’rolliga.
Kohe, 4. oktoobril loitsisime koos
teadmamees Tõnu Talimaaga vallad
ühte, lootuses leida meie ühtsuse, ühtekuuluvuse ning armastuse oma kodu
vastu. Minu arvates andis see loits
meile hinge rahu ja teadmist, et kõik
läheb alati paremaks ja ilusamaks, kui
me seda ise tahame ja vajame. Loodan,
et saame loodud ühisväe jõul kenasti
edasi minna. Isegi loodus oli meie
poolt ja andis meile selle nädala kõige
ilusama õhtupooliku koos päikese ja
mõnusate soojakraadidega.
Kohe, 8. oktoobril käis Pajusti klubis
külas Rakverest huviteater KaRakTer
komöödiaga „Igaühele oma“, millel
seekord oli vaatajaid vähe. Põhjusi otsimatagi tean, et teater kuulub rahvale
ja seda on vaja tuua ka linnalähedale
maale, mis sest et linn kultuurisündmustega on siin käeulatuses. Igaühele
tuleb midagi pakkuda: ka neile, kes
soovivad kodukandi kultuuriüritustest

osa saada ja klubis kodukandi inimestega kokku saada. On vaja leida endas
jõudu, et tulla õue ja jalutada või sõita
autoga siia pisikesse majja, kus elab
kultuur.
Kohe, päikesespaistelisel valimispäeval, 15. oktoobril pakkus klubi
värvikat, eesti nukufilmi paremikku
kuuluvaid filme läbi kuue aastakümne.
Järgmisel päeval käisid klubis lasteaialapsed Pajustist ja Kulinalt vaatamas väikelaste nukufilmiprogrammi
„Mirjami lood“. Lapsed vaatasid filme
suure huviga – nii mõnegi lapse jaoks
oli nii suurelt ekraanilt filmivaatamine
esmakordne kogemus. Ja et huvi oli
suur, siis näitas klubi “Mirjami lugusid” veel 27. oktoobril Vinni lasteaias.
Nukufilmid sai klubi tänu osalemisele
filmifestivalil „Kino maale“.
Kohe, valimiste järel algasid tervise
ja iseenesse vaatamise kolmapäevad.
18. oktoobrist alustas klubis neljaosaline loengutsükkel „Olemise terviklikus“, kus oma tervisest hoolivad
huvilised saavad leida põhjus-tagajärg
seoseid endaga toimuvas. Koolitaja
Merike Rihti Kuuse korraldatavad
õpitoad sobivad neile, kes soovivad
rohkem oma emotsioone mõista ja
nendega toime tulla või soovitakse
aidata oma lähedasi. Järgmised õpitoad
toimuvad 22. novembril „Tagajärjest
põhjuseni“, 6. detsembril „Kehasõbralik toit“, 17. jaanuaril „Tunded ja
emotsioonid“.
Mitmete klubi juhataja poole pöördunud joogast huvitunute rõõmuks võin
nüüd öelda, et 25. oktoobrist algavad

klubis traditsioonilise jooga treeningud
Katri Kaldaru juhendamisel. Joogasse
võivad tulla kõik, kes soovivad füüsiliste harjutuste kaudu jõuda enda sisse
ja enda mõistmisse.
Kohe, 19. oktoobril oli Pajusti klubi
valla lasteaedade mudilaste päralt,
kui Ivar Letti teater „Sõna ja tants“
esituses elas 130 last kaasa etenduse
„On vaid hetk“ peategelastele Poisile
ja Ühepäevikule. Etendus kutsus
lapsi mõtisklema ajatute teemade üle,
pakkus rõõmu, nalja ja ilu - nagu ühes
lasteetenduses peabki olema. Mainit’
laste teatriprogramm sündis koostöös
Vinni lasteaiaga.
Kohe, 20. oktoobril tantsitas rahvast
varaste hommikutundideni ansambel
Väliharf. Meeldivaid vahepalu pakkusid tantsupoognatele klubi särtsakad
tantsutrüdukud ning huumori- ja satiiritrupp. Pidu sai hoo sisse juba esimese
lõõtsaloo peale. Mis muud kui - taolist
pidu tuleb korrata!
Kohe, 24. oktoobril tähistas oma 18.
sünnipäeva koos Vinni päevakeskuse
ansambliga Mõttelõnga seeniorklubi.
Kokkusaamiste taga on klubi aktiivne
president Vilve Tombach.
Kohe algav november algab Pajusti
klubis taas lastele ja peredele mõeldes.
Pühapäeval, 5. novembril ootame kõiki
kostümeeritult laste ja perede karnevalipeole. Kavas on tantsud-mängud,
varjuteater, õudusjutud, avatud on
õudustetuba. Karnevali korraldab
Pajusti Vaba Aja Keskus koos Pajusti
ja Vinni lastevanematega. Tehke oma
lastega üks mõnus pärastlõuna ja tulge
klubisse!
Novembris jätkame harrastusteatrite etendustega. Kohe, 19. novembril
saavad teatrisõbrad näha Sõmeru
näiteringi esituses V.Ljapini „Härrad,
seltsimehed, tõprad ja daamid“ ainetel
põhinevat näitemängu „Kaasaegsed
vodevillid“, mille on lavastanud Tiina
Rumm.
Kohe, 23. novembril ootame koos
Kristiina Lõhmusega Elvast klubisse
vaatama A.Puskini lastenäidendit
„Tsaar Saltaan“. See lavastus pälvis
tänavusel harrastusteatrite monolavastuste festivalil Monomaania rahvalemmiku tiitli.
Kohe, 28. novembril tähistavad
naabreist seeniorklubid Mõttelõng ja
Elutark klubis ühiselt kadripäeva.
Neisse plaanidesse võib tulla lisagi.
Jälgi klubi tegemisi Pajusti klubi Facebooki lehel.
Nii üritus-ürituse järel lendab aeg
kiirelt. Loodan, et kirevast pakutavast
programmist leia endalegi midagi osalemisväärset enda jaoks. Toidame kultuuri ja saame selle läbi õnnelikemaks!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

Olümpiakomitee tunnustas Vinni
Spordikompleksi
Vinni Spordikompleks on järgneval
kümnel aastal multifunktsionaalne
spordikeskus Lääne-Virumaal. Vinni
Spordikompleks hakkab kandma
fassaadi seinal tunnusplaati „Eesti
Olümpiakomitee poolt tunnustatud
spordikeskus."
Vinni Spordikompleks ASi nõukogu esimehe Uno Muruvee sõnul
on hea meel Vinni spordikompleksi
märkamise üle, kuid tunnustus toob
spordikompleksile kaasa kohustuse
olla suuteline pakkuda head taset ka
järgneval kümnel aastal.
Igas maakonnas valis EOK tunnustatud spordikeskuseks ühe objekti, mis

suudab pakkuda erinevaid teenuseid
ja kus saab harrastada erinevaid spordialasid. Vinni Spordikompleksis on
kõik vajalik olemas 50 meetri raadiuses.
Spordikompleksi vahetus läheduses
asub kaasaegne täismõõtmetega kergejõustikustaadion ja pallimänguväljakud. Spordikompleksi hoone koondab
ühe katuse alla ujula, spordisaalid,
kohviku, seminariruumi, hosteli, saunad ja solaariumi.
Vinni Spordikompleksi juhataja
Ergo Prave sõnul kinnitatakse multifunktsionaalsust tõendav seinaplaat
spordikompleksi fassaadile pidulikult
laupäeval, 11. novembril.

Sõbratarid kinnitasid Roelas
eluaegset laulusõprust

Pühapäeva, 8. oktoobri kohvilõuna
Roela Rahvamajas pakkus mõnusat
muusikalist elamust naisansambli
sünnipäeval. Nimetatud kollektiiv
tähistas oma viieaastast kooslaulmist,
mis ei tähenda aga seda, et nad kauem
laulnud üldse ei oleks. Need naised
on laulnud aastakümneid, ainult
erinevates kollektiivides, mis on kindlasti plussiks koosalaulmise oskusele.
Teadaolevalt on enamus daame olnud

laval 50 ja pluss aastat ja ikka nende
hääl heliseb ja sulandub harmooniliselt
üheks viisiks. Lauljad ise tunnevad
kooskäimisest rahuldust ning võib
öelda, et nad laulavad hästi, isegi väga
hästi. Kuulajate poolt soovime neile
supernaistele jätkuvat laululusti, tervist
ja kõlavaid hääli järgmise juubelini!

Kui külade esindajad külapesades oli
kohad sisse võtnud ja inimesed vallapiirile ja jagatud, võis loits tõrvikute
süütamisega alata. „Kutsun teid oma
praeguse koduvalla ühisväge looma,
uueks ühtseks Vinni valla ühisväeks.
Kutsume ellu uued, tervendatud suhtemustrid ja ruumipiirid, andma uut
sisu uue Vinni valla ühisväele. Tunnetage kodukohta, kus te elate. Mäletage
venda-õde, kallist kaimu, naabrimeest.
Toogu kõik nad siia ruumi, kehas, meeles, südames. Tooge kodukoha tunne
sinna, kus te seisate!“ juhtis loitsimist
teadmamees Tõnu Talimaa. „Kodukoha
olemise võtan oma südamesse, et viia
teda terenduma, loomiskojas uueks
saama.“
Koos külaesindajate liikumisega koguti kokku ka senised valdu eraldavad
paberist piirid ning küladest toodi tõrvikutega loomisringi “vana” ja “väsinud”
energiaga tuli. Piiriribast rebitud tükid
ühes hirmude, kahtluste ja vaenuga
visati lõkkesse uue tule, puhta energia
süüteks. Lõkke süütasid kolm praegust

vallavanemat Aarne Laas, Virgo Koppel
ja Rauno Võrno, et uuest tulest sündinud energia ringi kogunenud külade
esindatele jagada, kuid nüüd juba ühest
ühisest tõrvikust. Rahvas lausus koos
loitsu ja aitas lõkkel suureks kasvada:
„Loome uue Vinni ühisvalla ühisväe
– loome ta tänulikkusest, sõprusest,
sallivusest, hoolivusest, tervisest, õnnelikkusest, koostööst, tähelepanelikkusest, elutarkusest, armastusest! Kasva,
kasva Vinni valda, Vinni valla ühisvägi!
Kasva vaimu valgusesse, kasva tänusse
ja sõprusesse, sallivusse, hoolivusse,
tervisesse, õnnistusse, koostöösse ja
tähelepanelikkusesse, elutarkusse ja
armastusse!“
Loitsu lõppedes liikusid kõik koos valla piiri läbi ning söödi ühiselt külasuppi.
Abiliste ja kaasatulijate ring lai - keegi
ei ütelnud abist ära ega teinud seda vastu tahtmist. Inimesed pakkusid ennast
appi üht või teist aja korraldama, enda
peale võtma. Suur aitäh teile kõigile!

Kärt Põllu tekst,
Katrin Kruusi foto

Vinni vald loitsiti üheks

Rägavere, Laekvere ja Vinni valla külade ühine tulešõu ja ühisloits „Loitsime vallad üheks!“ tõi kohale enam kui 200
inimest kolme valla 75 külast. Mart Villupi jäädvustatud droonifotol on rahvas kogunenud ümber nn loomiskoja
vanu vallapiire ja seniseid suhteid uueks looma, uut sünnituld küladesse viima. Ehk loitsusõnade järgi: „Kõik seal
olev, kõik hingelised saaksid puudutatud ja hoitud nendest armastuse toonidest. Üheskoos me hoolitseme Vinni
valla ühisväe eest, kandes neid väärtusi oma meeltes, südames ja tegudes!“

Hilje Pakkanen
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Sündmuste kalender

Laekvere Rahva Majas:
2.nov 18.00 hingedepäeva tähistamine.
12. nov. 12.00 rahvaõpistu “Kahe mehe vägi” (külas tervendaja
Ervin Hurt, laulja Tauri Anni). Pilet 5€.
19. nov. 12.00 laulupühapäev Tiia Paistiga.
19. nov. 14.00 harrastusteatri etendus.
22. nov kell 12.00-13.00 rahvusliku motiiviga naiste riiete
esitlusmüük.
23. nov. 19.00 Henrik Normani monokomöödia “Kraaniga hunt
Bangokist“. Pääse 12/14 € eelmüügist Muuga raamatukogus,
Laekvere rahvamajas ja piletilevis.
26. nov. 12.00 alustab „Eesti mäng 100“.
26. nov. 14.00 kino.
Miila Seltsimajas:
12. nov. 14.00 kohtumine humoristi, kirjaniku ja kalandushuvilise Vladislav Koržetsiga „Vladislav või nii...“.Tasuta.
Pajusti Klubis:
5. nov. 16.00 laste ja perede karnevalipidu. Tantsud, mängud,
varjuteater, õudusjutud ja õudustetuba. Info tel 32 57 401
19. nov. 16.00 Sõmeru näiteringi V.Ljapini „Härrad seltsimehed, tõprad ja daamid“ ainetel „Kaasaegsed vodevillid“.
Lavastaja Tiina Rumm. Pilet 5 €.
21. nov. 13.00 seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine.
23. nov. 10.00 lasteetendus A.Puškin „Tsaar Saltaan“. Lavastaja
Kristiina Lõhmus. Pilet 2.50 €.
28. nov. 13.00 seeniorklubide Mõttelõng ja Elutark ühine
kadripäevapidu.

Roela Rahvamajas:
8. nov. rahvamaja naisansambel esinemas Ubja päevakeskuses.
15. nov. kell 20 Väike-Maarja näitetrupi etendus J.Kruusvall
,,Jõgi voolab“. Pilet 5 €.
18. nov. kell 12-17 ajaloopäev ,,Eesti sündimise lugu-suured
ja väikesed viidad“. Info Tiina Alavere, tel 329 7266.
22. nov. kell 13 Roela seeniorklubi Remmelgas kadripäeva
kohvilõuna koos Laekvere rahvamaja taidlejatega.
Viru-Jaagupi vanas koolimajas:
14. nov. 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark kohtumine
perearsti dr. Sirje Korsten`iga.
Tudu Rahvamajas:
17. nov. 19.00 süüterooside meisterdamine. Kaasa võtta munakarpe ja põlenud küünlaid. Osavõtt tasuta.

Vinni päevakeskuses:
Teisipäeviti kell 10 -11 võimlemine Vaike Altvälja juh.
Kolmapäeviti kell 14 -15 vesivõimlemine Vinni ujulas.
Neljapäeviti kell 11- 15 Maie Seinpere juuksuripäev (ettetellimisel tel 53915231).
3. ja 17. nov. kell 10.30-12.00 mälutreening Anu Joonuksi juh.
24. nov. kell 12 kadripäeva tähistamine.
Päevakeskus avatud T-R kella 11-16. Info: tel 32 57 300,
paevakeskus@vinnivald.ee.

Haridusüritused valla haridusasutustes
31. okt. 13.00 hõimupäev Vinni-Pajusti gümnaasiumi (VPG)
8.-12.klassile, MTÜ Fenno-Ugria nõunik Jaak Prozes.
3. nov. 8.00 Töötukassa töötoad VPG 8. ja 11.klassile.
3. nov. 18.00 Halloweeni õhtu VPG-s.
6.-10. nov. poiste nädala üritused Pajusti lasteaias.
8. nov. 12.00 projekt “Ei kiusamisele“ VPG 4.-9.kl.
8. nov. 12.20 ajakirja “Rästik” peatoimetaja Toomas Prantsibeli
ämblike näitus Roela koolis.
9. nov. Pajusti lasteaias Tõnni valimine ja poiste pidu.
9. nov. 16.00 isadepäevapidu Kulina lasteaias.
9. nov. 18.00 isadepäeva pereõhtu VPG-s.
10. nov. 8.00 Töötukassa töötoad VPG 8. ja 11.klassile.
10. nov. Pajusti lasteaia isadepäeva üritus Vinni võimlas.
10. nov. isadepäeva tähistamine Roela koolis.
10. nov. 17.00 isadepäeva perekohvik Tudu koolimajas.
12. nov. Estonia Teatri poistekoori kontsert VPG aulas. Kellaaeg
täpsustamisel. Jälgige reklaame!
13. nov. VPG-l külas Ventspilsi klaasimeistrid Lätist: kell 11.00
1.-3 klass, kell 12.00 4.-6 klass (pilet 3 €).
14. nov. 11.00 Vinni lasteaia Mõmmi, Oravapere ja Sipsiku rühmad Rakvere Teatris etendusel “Kunksmoor ja kapten Trumm“.
14. nov. 13.00 VPG 7.-9.k klassil külas Ventspilsi klaasimeistrid
Lätist (pilet 3 €).
14. nov. etendus „Hajameelne jänkuema“ Kulina lasteaias.
15. nov. Teatrike lasteetendus „Kuldsed tiivad“ Roela koolis
(pilet 2 €).
16. nov. Anne Velli Lasteshow etendus „Tere, tere üle mere“
Pajusti lasteaias.
16. nov. Kadri-Mardi trall VPG 1.-4. klassile.
16. nov. 17.30 Vinni lasteaia isadepäeva väliüritus.
17. nov. 8.00 Töötukassa töötoad VPG 8. ja 11. klassile.
17. nov. 10.40 VPG 3.-12.klassile „Külla tuleb Ivo Linna“
(pilet 1.50 €).
21. nov. 8.55 jäätmekäitlusprogramm "Ferda sorteerib prügi"
VPG 1. klassidele.
21. nov. 9.50 Keskkonnaameti programm "Kuidas vähendada
enda ökoloogilist jalajälge?" VPG 5. klassidele.
22. nov. 9.30 Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri
tegelase NAPO ohutusõpe Vinni lasteaia Mõmmi ja Oravapere
rühmadele.
22. nov. kadripäeva pidu Pajusti lasteaia saalis.
23. nov. 16.00 kadrikarneval Tudu koolimajas.
23. nov. 18.00 VPG lastevanemate üldkoosolek.
24. nov. projektipäev ja trimestri lõpuaktused VPG-s.
24. nov. 10.00„Laske sisse kadrisandid“ Vinni lasteaias.
24. nov. 10.40 teaduskonverents VPG-s.
24. nov. kadritrall Kulina lasteaias.
24. nov. kadripäeva tähistamine Roela koolis.

Sündis
inimene!

KARMEN KASU 20. septembril
EDWARD REIKLA 22. septembril
RALF KIVIMÄE 4. oktoobril
KEITY KALJUSAAR 5. oktoobril
KRISTA KÄND - 6.oktoobril

Palju õnne maimukesele ja perele!

Ohtlike jäätmete
kogumisring Vinni vallas
AS Epler&Lorenz teostab ohtlike jäätmete kogumisringi Vinni vallas
5. novembril.
Kogumisauto peatub järgmistes kohtades:
9.00 – 9.20 Tudus Aldari
kaupluse juures,
9.40 - 10.00 Roelas Aldari
kaupluse juures,
10.10 – 10.30 Kütis endise
kaupluse juures,
10.35 – 10.55 Viru-Jaagupis
kiriku esisel platsil Kesk 11,
11.05 – 11.25 Kadilas endise
kaupluse juures,
11.35 – 11.55 Pajustis Aldari
kaupluse juures,
12.00 - 12.20 Kakumäel küla
postkastide juures,
12.25 – 12.45 Vinnis raamatukogu juures,

Palju õnne, novembrikuu
sünnipäevalapsed!
Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!
93 Meta-Elsbet Toomel
93 Meinhard Kutsar
92 Lidia Maasik
90 Meeri Kuusk
89 Asta Õis
89 Selma Savastver
88 Linda Ebber
87 Aino Jalak
85 Ruth Telling
85 Arne Kuslap
84 Harri Lööper
84 Mairolt Dõnne
83 Hilja Endjärv

82 Aime Almiste
82 Helve Lillemägi
81 Eino Vilu
81 Hilja Siil
81 Helgi Liuhka
81 Aleksandr Heiskonen
80 Leili Kaljuveer
75 Heli Toming
75 Valve Vilu
75 Aino Toome
75 Maret Malmberg
70 Rein Allak
70 Ülo Ülesoo

12.50 – 13.10 Piiral kaupluse
juures Mõisa 22.
Vastu võetakse: pliiakusid,
patareisid, värvijäätmeid,
õlijäätmeid, õlifiltreid, ohtlike ainete jääke sisaldavaid
pakendeid, elavhõbedalampe, elavhõbedat, vanu ravimeid, kemikaale, taimekaitsevahendeid.
Komplektsed elektroonikaseadmeid: arvuteid, monitore, elektrilisi kodumasinaid,
külmkappe.
Vastu ei võeta: vanu rehve;
mittekomplektseid elektri- ja
elektroonikajäätmeid, segaolmejäätmeid.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kuulutused
Rahvusliku motiiviga naiste riiete ESITLUSMÜÜK
22. nov. Roela Rahvamajas kell 14-15.
Lisaks bambusest soojad retuusid (12€) ja sukkpüksid (8€).
Ahhaat, roosakvarts, nefriit, oonüks, pärlitest ehted/keed.
Tooteinfo - www.ethel.ee

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

Kuulutused

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

KAIE RAJA HAMBARAVI TEATAB UUEST ASUKOHAST: olete
oodatud meie hambaravisse Pajustis, Vinni vallamaja I korrusel
(Tartu mnt 2) E 13-18, T, K, R 10-15. Lastele kuni 19 aastat hambaravi tasuta! Info tel 5091294.

OSTAN VANU NAISTE EHTEID: merevaigust kaelakee (maksan
kuni 800 EUR), sõled, prossid, sõrmused,käevõrud, vanad kuld ja
hõbeehted. Huvitavad ka vanad raamatud, mööbli esemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajmine ja
parim hind! Tel. 56397329 Liina

KÜTI
SAEVESKI

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

www.saeveski.toomonu.ee

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 19 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

Müügilolevad valla
korteriomandid
2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind
48,9 m²) Roela alevikus
Veskikaare tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks Leparea, Lepiku
külas, üldpind 69,2m²,
ahiküte, majal lokaalne
veevarustus puurkaevust,
kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Anu Are tel.
32 58 668, 513 3380, Ade
Murumägi tel. 5259 924

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Ülo Käärt		
Rauli-Elmar Potti		
Alide Mägi		
Atilje Roosiväli 		
Elfrida Antropova

02.06.1950 – 22.09.2017
16.12.1933 – 23.09.2017
22.09.1927 – 02.10.2017
28.101923 - 13.102017
22.08.1937 - 16.102017

Sügav kaastunne omastele

MÜÜA KÜTTEPUID JA KLOTSE Vinnis. Tel 5783 8999
MÜÜN kvaliteetset TOIDUKARTULIT "Laura", "Red
Lady" (punased sordid) ja
"Gala" (kollane sort) 0,28
senti kg, võrgus 25 kg. Hind
sisaldab kojutoomist.
Tel. 51993008

OÜ EHEL (Veski 8 Roela) TEEB ELEKTRITÖID: valgustus, piksekaitse, maandus, põrandaküte, tänavavalgustus, käit, hooldus, el.
projektid jne.oyehel@hot.ee, tel 5290810.

SISE- JA VÄLISUKSED, AKNAD, SÖÖGI-, DIIVANILAUAD, PINGID
teile sobivates mõõtudes. Tel 5349 6065

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, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2100.

Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest. Reklaami avalmise

tingimused ja hinnakiri (vt
valla veebileht: http://www.
vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud
7. novembriks.

