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Euroopa Regionaalarengu Fondi toel ühenduse loomine
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja
Eesti riigi poolt rahastatuna elluviidava „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise“ meetme üks tegevus
hõlmab keskuste ja tagamaa vaheliste
ühenduste, sh jalg- ja jalgrattateede arendamist. Vinni Vallavalitsus saab selle meetme kaudu toetust projektile „Vinni prioriteetsed
kergliiklusteed“, millega ehitatakse Kakumäe külast kergliiklustee
Viru-Jaagupi alevikku.
Alevikusisene umbes 1,5 km pikkune tee loob kohapealse ühenduse töö- ja teenusekohtade vahel, seda ka liikumise ohutuse osas.
Väljaehitatuna Kakumäe külas olemasoleva kergliiklusteeni tekib
ühendus rajatud kergliiklusteede võrgustikuga. Kakumäelt on Pajustisse ja Vinni 2 km, kust Rakvere linnani jääb veel 6 km. Kakumäe--Viru-Jaagupi vaheline 4 km pikkune kergliiklustee omab
mõju 2000-le Vinni valla elanikule keskuste ja vahetu tagamaa
ühenduse loomisega, parema juurdepääsuna töökohtadele ja/või
teenustele ning elamisväärse elukeskkonna kujundajana, andes võimaluse olla töökohtadest kaugemal, nn ääremaal jätkuvalt inimestele elukohaks.
Riigihanke tulemusena teostas ehitustöid AS Tariston ja omanikujärelevalvet teostab OÜ Esprii. Vinni Vallavalitsuse poolt on projek-

Valminud kergliiklustee ilmestab Viru-Jaagupi peatänavat.
ti elluviimisega otseselt seotud valla ehitusnõunik Erik Keskküla ja
arendusnõunik Gustav Saar. Toetuse osakaal projekti maksumusest
on kuni 85% abikõlbulikest kuludest ja valla omafinantseering vähemalt 15%. Tee peab olema valmis ehitatud 31. augustiks 2018. Oleme töödega graafikus ja tähtajaks luuakse kohaliku keskuse ühendus oma vahetu tagamaaga, millega tagatakse töökohtade, tööjõu ja
teenuste otstarbekas kättesaadavus.
Gustav Saar

Elukohaandmete korrastamine

Rahvastikuregistri seaduse muutusega kaotavad 1. jaanuarist
2019 kohaliku omavalitsuse täpsusega elukohaandmed kehtivuse.
Jõustuv muudatus puudutab isikuid, kes on lahkunud rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole
esitanud oma uue elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks. Samas on ruumi omaniku taotlusel isik tagaselja eluruumist välja registreeritud.
Uuest aastast kaotavad sellised valla või asula täpsusega elukoha aadressid kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda isikute elukohaandmeid rahvastikuregistris enam ei ole.
Palun esitage aegsasti elukohajärgsele vallale praeguse elukoha
andmed aadressi täpsusega, et ka järgmisel aastal oleks teil võimalik
kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks
lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms)
ja osaleda valimistel.

Kooliõpilastel tuleb
tasuta sõiduks soetada
sõidukaart

Selleks, et peagi algaval kooliaastal saaksid kooliõpilased tasuta maakonnaliinidel sõita, on vaja soetada
õpilasele sõidukaart, sest tasuta sõiduõiguse annab
sõidukaardi omamine. Sõidukaardi saab soetada bussist ja ka Rakvere bussijaamast ning see maksab 2 €.
Sõidukaardi soetamine on ühekordne väljaminek.
Sõidukaart tuleb seejärel isikustada internetikeskkonnas www.pilet.ee. Isikustamine annab võimaluse
kasutada isikule määratud sõidusoodustusi. Samuti
tagab kaardi isikuga sidumine sellele laetud raha ja
piletite säilimise kaardi kadumisel. Enamik sõidusoodustusi kantakse kaardile automaatselt, kontrollides
isiku kuuluvust õpilaste registrisse.

Erametsakonsluent
Aadu Raudla võtab
metsaomanikke vastu

Erametsakonsluent Aadu Raudla võtab
metsaomanikke vastu Vinni vallamajas Pajusti
alevikus üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12
alljärgnevatel kuupäevadel:
5. ja 19. septembril, 3., 17., 31. oktoobril;
14. ja 28. novembril ning 12. detsembril.
Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine,
raie, erametsaomanikele makstavad toetused jne).
Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni
kolmetunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).
Tel. 5248 963, e-post: aadu.raudla@gmail.com.
Telefoni ja e-kirja teel võib pöörduda teile sobival ajal.

Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate elukohajärgsele linna- või vallavalitsusele elukohateate
 riigiportaalis eesti.ee;
 digiallkirjastatuna e-posti teel;
 omavalitsuses kohapeal;
 postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest,
millel on teie isikuandmed.
Kui teil ei ole täpseid elukohaandmeid võimalik esitada (nt pole
üürilepingut ja omanik ei anna registreerimiseks nõusolekut), palun
pöörduge vallavalitsusse, kes saab teid aidata. Kui elate välisriigis, on
teil elukohateade võimalik esitada ka Eesti välisesinduses.
Esitades täpsed elukohaandmed aegsasti, saate ka uuel aastal
soovitud teenuseid ega jää neist ilma ja annate oma panuse Eesti
rahvastikuregistri andmete õigsusse.
Kätlin Pugri, kantseleispetsialist

Vastsed vallakodanikud said
kingiks nimelise hõbelusika

18. augustil Vinni vallamajas toimunud traditsioonilisel valla lusikapeol kinkis vallavanem Rauno Võrno käesoleva aasta
esimesel poolaastal sündinud poolesajale väikesele vallakodanikule nimelise hõbelusika ning õnnitles vanemaid.
Vinni vallavanem Rauno Võrnu avaldas heameelt, et tänavu
tuli vallal lusikapidu korraldada juba teist korda, sest laste sündide poolest on tänuvune aasta üle aastate taas viljakas.
Lisaks nimelisele hõbelusikale, mis jääb last saatma kogu elu,
kinkis vald igale beebile raamatu „Pisike puu“ ning mälestuseks
foto lusikapeost.
Muusikalist külakosti pakkus lastele ja nende vanematele perekond Linde Kehalast.

Vallavanema veerg

Vinni vallale möödus see erakordselt
kuum ja päikeseline suvi tegusalt.
Vaatasime minevikku, tähistasime
esimese valla aukodaniku pastor
Madis Oviiri 110. aastapäeva aumärgi avamisega Viru-Jaagupis. Päeva
ettevalmistuste käigus tegime korda
Viru-Jaakobi kirikuaia, korrastasime
noortega kirikut seest ja väljast. Teise olulise sündmusena paigaldasime
Pajusti-Piira kergliiklustee äärde 16.
augustil 310 aastat tagasi Põhjasõjas
toimunud Vinni lahingupaigale mälestuskivi.
Vaatasime tulevikkugi, kui EV 100
taasiseisvumise pidustuste eel tunnustusavaldusena poolesajale vastsele
vallakodanikule ja nende vanematele
vallamajas toimunud lusikapeol nimelised hõbelusikad kinkisime. Üle
aastate on meie vallas sel aastal rõõmustavalt palju lapsi sündinud.
Kõige enam tegemisi on toimunud
lähitulevikku silmas pidades. Nelja
kilomeetri pikkune Kakumäe - Viru-Jaagupi kergliiklustee on liiklemiseks valmis. Mööda kergliiklusteid
saab nüüd ohutult liigelda Viru-Jaagupist kuni Haljalasse välja. Seda
arvesse võttes kutsun inimesi üles
mõtlema kaht kirikut ühendava sõidu väljamõtlemise ja korraldamise
peale. Koos kergliiklustee rajamisega
sai Viru-Jaagupi uue bussiootepaviljoni, korralikud parklad kaupluste ja
kiriku juures ning aleviku peatänav
uue valgustuse. Kergliiklustee valmimisega paranes ka Viru-Jaagupi peatänava üldilme. Oodatult on kergliiklustee on leidnud aktiivset kasutust
Viru-Jaagupi ja ümbruskonna rahva
seas.
Suur askeldmine ja toimetamine on
suvel käinud Vinni lasteaias. Varem
hallikirju fassaad on remondi käigus
saanud kauni helesinise kuue. Katusele paigaldatud päikesepaneelid koos
soojustatud fassaadiga jmt muudavad
maja energiasäästlikuks. Plaanipäraselt kulgenud remont on jõudnud
kahe viimase rühma sisetöödeni ning

köögibloki laienduse lõpetamiseni.
Lasteaia õueala kõnniteed on valmis,
samuti on valmis uus ja uhke päikest meenutav liivakast. Lõpetamisel
on välisvalgustus ja asfaltkatte aluste
tegemine. Lasteaed saab täeisti uue
õueala koos atrkatsioonidega. Seni
tuleb vinni lasteaia lastel ja nende vanematel veel pisut kannatust varuda
ja juba varasemast tuttavaks saanud
Vinni koolimajja lasteaeda minna.
Kooliaasta algus sammub otsustavalt
vastu. Kool muudab paljudes peredes suviselt harjunud päevarütmi.
Logistika, kuidas kõik see pere tööle,
kooli ja huviringi saab viidud-toodud,
muutub peagi igapäevaseks rutiiniks.
Hommikustele äratustele ja kooli
tõttamistele lisandub päevadesse küsimusi koolipäeva kulgemise kohta.
Üheks õhtuseks kõneaineks saavad
meeldetuletused homsete koolitükkide selgeksõppimise teemal. Kõik
ikka ülla eesmärgi nimel – et teadmisi
kogudes omandaks laps hea hariduse.
Kõik on uus septembrikuus, siis ranits
uus, siis aabits uus... Uus on klass ja
uus võib olla koolgi. Uued õpetajad,
uued kooli- ja klassikaaslased. Või
taas vanad sõbrad, tuttavad, ikka
needsamad armsad õpetajad. Kuid
uued on nemadki pärast pikka päikeselist ja kosutavat suvevaheaega.
Ees ootab uus algus, kus kõik on võimalik. Uue ootuses on kooli sisu siiski
igavesti sama: koolis saad endale tagada, et sul oleks elus kindel tagamaa.
Soovin kõigile ilusat ja sujuvat kooliaasta algust!
Rauno Võrno
vallavanem

Vinni vallas ametis teede- ja ühistranspordinõunik Aivar Lainjärv
Alates 12. juunist alustas Vinni vallalitsuses tööd teede- ja ühistranspordinõunik
Aivar Lainjärv. Tema peamised tööülesanded on vallale kuuluvate teede, tänavavalgustuse projekteerimise, ehitamise,
remondi ja hoolduse korraldamine, liikluskorraldusvahendite (liiklusmärgid, teeviidad jmt) paigaldamise ja hoolduse korraldamine, valla avalikel teedel ja tänavatel
erakorraliseks veoks või sõiduks erilubade

taotluste menetlemine ja lubade väljastamine, arvestuse pidamine valla teede kohta, eraomandis olevate avaliku kasutusega
teede kohta maaomanikega kasutamislepingute sõlmimise korraldamine jne.
Ühistranspordi valdkonnas on tema
ülesanneteks ühistranspordiseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine, õpilastranspordiga seonduv jms.

Roela lapsed saavad oma suveraamatukogu – Nukitsamehe mängumaja
31. augustil kell 15 avab Roela koolimaja kõrval uksed heategevuslikus korras Roela kooli ja raamatukogu eestvedamisel ja kogukonna
ühispanusena valminud laste mängumaja - Nukitsamehe suveraamatukogu. Lastele mõeldud kingitus
on ühtlasi kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks.
„Nukitsamehe mängumaja rajasime soovist elustada eesti lastekirjanduse kullafondi teoseid ja tegelasi
ning leida taaskasutust raamatukogus mahakantud raamatutele. Kõik
iseteenindava raamatukogu kombed
ja tavad paneme kirja infotahvlile.
Mängumaja pakub põnevat ja piiramatut mänguruumi iga ilmaga,“ rääkis MTÜ Roela Kodukant juhatuse
liige Tiina Alavere.

Maja ümbrus on kavas kujundada
mängu- ja ronimisalaks, kus kõik
atraktsioonid ehitatakse puidust ja
võimalikult looduslähedaselt, nii et
see tunduks olevat metsa loomulik
osa. Tulevikus on kavas Nukitsamehe mängumaja ümber koondada teisigi kirjanduslikke tegelasi ja kujundada sellest kirjanduslik mets.
Mõtteid lastele mänguväljaku rajamiseks on olnud liikvel tükk aega,
kuna Roelas on avalik laste mänguväljak seni puudunud. Sobivat kohta
valides jäi silma koolimaja kõrval
asuv metsatukk, mis iga suurema
tormiga hõreneb ja võsastub. „Hakkasime mõtlema, kuidas saame midagi ise ära teha, et säiliks ilus keskkond kooli, lasteaia, raamatukogu ja
kogu külarahva jaoks.“

2017. aastal istutati männisallu
peaaegu poolsada uut puud. Roela
koolipere korraldas lastele puude
istutamise ja puudele õigete kasvutingimuste tagamise õppepäeva.
Ühiselt korrastati metsaalust, valiti
välja mängumaja asukoht, mehed
langetasid surnud ja ohtlikud puud.
„Et projektidega toetust ei õnnestunud saada, siis kogusime raha
maja jaoks kohapealsete jõududega ise kokku loteriisid korraldades,
heategevusega ja ühistööna. Lapsed
ise valmistasid raamatukogus viltides erinevaid esemeid ja kaunistusi.
Jõuluaegse tordioksjoni ja jaanipäeva loterii tulu läks maja toetuseks.
Ehk kõik inimesed, kes on loteriisse
esemeid toonud ja ka loteriid ostnud, on oma panuse andnud maja

valmimisse.“ Maja ehitab Taivo Tepp
Tudust.
Avamispäeval on plaanis metsatukka puid juurde istutada. Korraldajad
kutsuvad üles inimesi istutama puid,
mida nad endale sobivateks peavad.
Mänguväljaku rajamine ei piirdu üksnes maja avamise ja puude
istutamisega. „Edaspidi on plaanis
pidevalt ala täiustada, rajada madalseikluspark, Nukitsamehe kivi koos
ronimiskinnitustega, ehitada sild üle
kraavi jne. Praegu kogume vanu Viasati taldrikuid, et teha neist kärbseseened maja juurde,“ tutvustas mänguväljaku plaane Tiina Alavere.
Hilje Pakkanen
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Hingepugevalt müstiline akustiline Hispaania ja Soome folgikontsert
diaid ning koguni virvatulesid. Legendi kohaselt on ruse ja väga hea akustikaga, siis mängivad nad siin Põhjamaade kultuuris oli tegemist pigem vaenulike,
Muuga mõisas
nad viimastel aastatel andnud ligikaudu 300 kontser- täisakustilise kava, kasutamata elekroonilist võimen- ebameeldivate ja verejanuliste tegelastega, kellega vaHispaania saatkond Tallinnas ja Eesti saatkond Madriidis soovitavad oma ametlikes kanalites kõigil tulla
esmaspäeval, 27. augustil Muuga mõisa hinnatud ja
põneva Galicia folkbändi Sangre de Muerdago täis
akustilisele kontserdile. Neid soovitusi tasub kuulda
võtta. Soojendusesinejana astub üles šamanistlikku
neofolki esitav Soome bänd Laguz Rune, kel tugev
seos ka Eestiga.
SANGRE DE MUERDAGO (Galicia, Hispaania,
Neuropa records) on tegutsenud mõned head aastad, kuid juba on tekkinud legendid bändi kohta.
Mõned räägivad, et neil kasvavad juuste asemel lehed
pealael, teised, et nad elavad metsas koos huntidega
ja kolmandad teavad rääkida, et nad räägivad kuuga
ja naeravad pikkadel talveöödel koos temaga...
Sangre de Muerdago muusika on tänulikkuse väljendus ja pakub tervenemiskogemust. Nad esitavad
rahvamuusikat sellisel maagilisel tasemel, mis võimaldab esile kutsuda tuult neljast ilmakaarest, manada silme ette kõige ürgsemaid mälestusi ja meloo-

ti, mis 13 rahvusvahelise tuuri käigus on viinud neid
rohkem kui 20 riiki.
Sangre de Muerdago on praegu tugevam kui kunagi
varem, esitades suuresti oma viimase albumi lugusid,
tuuritades läbi kümnete riikide kaasas kitarrid, rataslüüra, flööt, keldi harf, võtmeharf, trummid, buzukid
ja teised rahvapillid ning suur kotitäis spirituaalse
maailma meloodiaid.
Eestisse jõuab see palju tuuritanud ja legendaarne
folgibänd käimasoleva Kesk-Euroopa ja Põhjamaade
tuuri käigus nüüd esmakordselt ja pakub võimaluse
osa saada sellest müüdist ka just Sinul. Põhjus, miks
kontsert on esmaspäeval, ongi eeskätt bändi tuurikavas. Laupäeval ja pühapäeval esineb bänd festivalil
MJR Leedus, Läti jääb üldse vahele. Ainus kontsert
Eestis ongi Muuga mõisas ja siis kohe esinemised
teisipäevast laupäevani erinevates Soome linnades,
seejärel kontserdid ka veel Rootsis ja Taanis ning tuur
lõpeb 6. septembril Berliinis.
Kuna Muuga mõisa saal on mõnusalt hubase suu-

dust ja kõlareid. See muudab kontserdikogemuse eriliselt vahetuks nii publiku kui bändi poolt vaadatuna.
LAGUZ RUNE (Joensuu, Soome) on põneva pillide valiku ja Eesti seosega neofolkbänd naaberriigist.
Neli iidset hinge on tõusnud, et avaldada austust oma
Põhjamaistele juurtele ja kultuuripärandile. Kasutades kannelt, viiulit, kitarri ja löökpillie, loovad nad
shamanistlikke neofolkhelimaastikke.
Bändis mängib löökriistu ja on üks vokalistidest
eestlane Erik Müürsepp, kes on viimased 11 aastat
elanud Soomes. Bänd on maininud juba ka, et seoses
esinemisega Muuga mõisas on ettevalmisamisel vähemasti üks eestikeelne lugu.
Üks põnev teema on Soomes bändide seas järjest
populaarsust kogunud päkapikkude või oleks Eesti
kontekstis sobivam sõna ahjualuste vastane liikumine, millega ka Laguz Rune on ühinenud. Põhjmaade kultuuris ei ole jõuluvana ja päkapikud üldsegi
nii toredad ja head tegelased, kui kommertsjõulude
müüt nende kuvandi heaoluühiskonnas on muutnud.

nasti lapsi hirmutati. Liikumist alustas Soome bänd
Tonttu, kes on kogunud oma soomekeelsete plaatidega ka rahvusvahelist tähelepanu. MTÜ Tumemaine
Tuli on neidki Eestisse kutsunud, aga bändimehed on
jäänud endale kindlaks ja soovivad olla ainult plaadistav stuudiobänd, mis kontserte ei anna ega oma
bändi liikmeid laiemalt ei avalikusta.
“Laguz Rune on kohe kindlasti pakapikkude vastane, aga see ei ole kindlasti mitte meie loomingus põhiteema ja ega kõige olulisemal kohal,” väidab bändi
liider ja kandlemängija Tatu Heikkinen.
Elli “Ihtiriekko” Koponen - hiiu kannel, viiul, vokaal. Erik “Cernunnos” Müürsepp - löökriistad, vokaal. Jaki “Jökull” Vartiainen - kitarr, vokaal. Tatu
“Margraf ” Heikkinen - kannel, vokaal.
Pilet eelmüügist 7.99 ning kontserdipäeval ja ukselt
10 eurot. Lisainfot ja piletid leiad netilehelt fienta.
com/et/tumeromantika.
Risto Kukk

Rohu küla tähistas EV 100 pärandkultuuripäevaga Vinni vald avas Põhjasõja Vinni
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistati Rohu külas 16. juunil
lahingupaigas mälestuskivi
toimunud Simuna kihelkonna pärandkultuuripäevaga. Simuna
kihelkonnast kirjutatud raamatutest kõneles Ants Ross, kelle
vend Heino Ross tegeles pikki aastaid Virumaa kodu-uurimisega. Ta on uurinud Simuna kihelkonna mõisaid, koole, mõisadega seotud ajaloolisi isikuid jpm. Folklorist Mall Hiiemäe tutvustas kihelkonna rahvaluulekoguja Villem Viirmanni (1897–1978)
kaastööd Eesti Rahvaluule Arhiivile. Viieteistkümne aasta jooksul saatis Viirmann arhiivile ca 1500 lehekülge kirjapanekuid,
muuhulgas kalendripärimusi, kohalikku ütlusfolkloori, kõrtside
ajalugu, lugusid nõiaoskustega meestest, mõistatusmuinasjutte
jne.
Simuna kihelkonna naiste rahvariietest rääkis Kersti Loite, kelle töö Virumaa rahvarõivaste uurimisel pälvis sel aastal ka Eesti
Kultuurkapitali aastapreemia. Kuulajad said teada, et võrreldes
teiste Virumaa kihelkondadega on Simunast säilinud kõige vähem esemelisi näidiseid, see-eest leidub aga rohkesti kirjalikke
ülestähendusi. Kostüümi kokkupanekul on rahvariideosi laenatud naaberkihelkondadest ja mujaltki, üks säilinud rõivaese on
aga 19. sajandist pärit Simuna naise sinine kaapotkuub.
Ettekandeid saab pikemalt lugeda sügisel ilmuvas trükises,
mille avaldamine saab teoks KÜSK-i ja EV100 teavitustoe projekti raames.

Fotol kõneleb Rohu küla rahvale folklorist Mall Hiiemäe.
Autori foto
Pärandkultuuripäeval sai näha ka katkeid Jaanus Leki filmitud
dokumentaalfilmist Rohu külast ja kuulata kohalikke mõisalegende. Simuna rahvamajast esinesid tantsurühmad Simone ja
Tüdrukud, samuti Simuna kapell. Päeva lõpetuseks astus üles
pärimusmuusikute duo Merike Paberits ja Karoliina Kreintaal.
Üritusel osales ligi 190 inimest. Projekti toetasid Kohaliku
Omaalgatuse Programm, Rahvakultuuri Keskus ja kulka. Suur
tänu kõigile osalejatele ja abistajatele, Viru Instituudile ja Rohu
küla elanikele!
Külli Seppa, MTÜ Rohu Park

Viru-Jaagupis tähistati
Madis Oviiri 110. sünniaastapäeva
16. juulil möödus 110 aastat Viru-Jaakobi kirikuõpetaja ja Vinni valla esimese aukodaniku Madis Oviiri sünnist. Vald tähistas
Madis Oviiri sünniaastapäeva 22. juulil piduliku mälestusteenistuse, aumärgi avamise ja pühitsemisega.
Madis Oviiri sünniaastapäeva tähistamist ette valmistades tekkis
mõte taasesitada tema jutlusi. On ju peale kasvanud uued põlvkonnad, kes ehk enam päris hästi ei teagi, kes oli Madis Oviir. Idee
võttis jumet, eriti kui Läänemaa Keskraamatukogu direktor Ilme
Sepp teada andis, et jutlused on neil raamatukogus köidetult olemas ja saame kasutada.
Madis Oviiri jutlusi virna ladudes saab neist poolteise meetri
jagu köidetud raamatuid. Jutlused ja kõned tavatses ta kirjutada
koolivihikutesse. Kõik selgestiloetavas käekirjas (mis vanusega
aina suuremaks paisus) kenasti kirjas.
Sellest rikkalikust varamust jutlusi arvutisse ümber lüües kasvas
respekt mehe ees, kes nägi oma elus palju võime ja valitsusi alates
tsaariajast kuni praeguse vabaduseni välja, käis läbi tulest, veest ja
Kolõma kullapõrgust. Madis Oviir tundis võimu ja inimloomust
liigagi hästi ja teadis, mida ning kuidas rahvale rääkida.
Valitud jutlused 1960.-1970. aastatest luges kirikus 22. juulil toimunud mälestuspäeval Madis Oviiri lähedastele sugulastele ette
Rakvere Teatri näitleja Toomas Suumann. Meenutusi ja mälestusi siinsest suurmehest kandis ette muusik Andrus Albrecht. Poeg
Mihkel Oviir rääkis isast koduses võtmes: milline ta isana oli, kui-

das lapsi kasvatas.
Kirikus valitsenud
meeleolu,
Madis
Oviri jutlustest läbi
käinud igavikulikused teemad ja
südamlikkus, millega päev kulges, tõi Mihkel Oviiri sõnul nii mõnelegi Oviirile pisara silmanurka. Kuuldud jutlused andsid mõtteainet Oviiri lähedastele neid kunagi raamatuna välja anda.
Madis Oviiri mälestusjumalateenistusel Viru-Jaakobi kirikus
teenisid koguduse õpetaja Tarmo Linnas, peapiiskop emeeritus
Andres Põder ja Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur.
Muusikalisi vahepalu esitas flöödil Anne-Ly Linde.
Oviiri järeltulijad kinkisid mälestuspäeva korraldanud Vinni
vallale tänutäheks Madis Oviiri sissekandega piibli, mille vahel
valla vapiga vimpel.
Madis Oviir on Vinni valla esimene aukodanik. Tookord, kui
Madis Oviir aukodaniku tiitli sai, vallal talle aukodaniku märki
anda ei olnud. Nüüd avas vallavanem Rauno Võrno kirikuaias asuvas pastori viimses puhkepaigas Vinni aukodaniku aumärgi.
Viru-Jaagupis ja Tudus ning siit kaugemalgi on vähe neid kodusid, mille perealbumitest ei vaataks oluliste perefotode pealt vastu
ka Viru-Jaagupi kirikuõpetaja Madis Oviir. Teenis ju Madis Oviir
enam kui kolm aastakümmet siinset rahvast: ristis, leeritas, laulatas, mattis, pühitses, pidas jumalateenistusi.
Tema 110. sünniaastapäeval oli korraldajail hea meel tõdeda, et
Madis Oviiri soov, et eesti rahvas oleks vaba omal vabal maal, on
täide läinud ning et ta jõudis Eesti Vabariigi taassündimise ja esimesed viljadki ära näha.
Suur aitäh Mihkel Oviirile, Läänemaa Keskraamatukogu direktorile Ilma Sepale, kirikuõpetaja Tarmo Linnasele, näitleja Toomas Suumannile, muusik Andrus Albrechtile ja Anne-Ly Lindele,
Kadila naisseltsile, Viru-Jaagupi raamatukogule ja Pajusti klubile
ettevõtmise õnnestumise eest!
Hilje Pakkanen
Urmas Lindlo fotod

Vallavanem Rauno Võrno ja August Kondoja mälestuskivi avamisel.
Hilje Pakkaneni foto

Vinni vald avas 16. augustil Põhjasõja Vinni lahingupaigas mälestuskivi, tähistamaks 310 aasta
möödumist Põhjasõjas peetud
viimasest välilahingust Eestimaal
pinnal, mis toimus Vinni ja Pajusti maadel.
Kivi avasid Vinni vallavanem
Rauno Võrno ja August Kondoja.
Rauno Võrno sõnul on tegemist
tegemist esimese mälestusmärgiga
siinmail meenutamaks kolme sajandi taguseid sõjasündmusi. Vald
paigaldas mälestusplaadi kivile,
mis on ise “üle elanud” Põhjasõja
Vinni lahingu.
August Kondoja sõnul peeti Vinnis plaane mälestuskivi avamise
kohta juba 30-40 aastat tagasi, kuid
need tol ajal siiski ei realiseerunud.
Vinnist käidi Põhjasõja materjale uurimas Tartus rahvusarhiivis,
August Kondoja kogus inimestelt
rahvapärimust ja mälestusi. August

Kondoja avaldas heameelt, et Vinni
vald nüüd Kabelimäel Vinni lahingu ära tähistas.
Põhjasõja lahingutest Vinni ja
Pajusti mail andis ülevaate SA Virumaa Muuseumid vanemteadur
Uno Trumm. Tema sõnul on Vinni lahingu kohta säilinud materjali
mõlemalt poolelt. Siinsetel väljadel
läksid vastamisi 1500 meest Rootsi ja 3000 soldatit Vene poolelt.
Rootslased kaotasid lahingu. Vinni
lahing oli viimane suurem välilahing Eestimaa pinnal.
Vinni lahingu mälestuskivi tekstiga: „Siin toimus Vinni lahing 15.
(16). 08.1708 Põhjasõja viimane
välilanging Eestimaa territooriumil“asub Pajusti-Tõrma kergliikustee ääres, umbes 1 km Pajusti
alevikust Rakvere suunas asuval
Kabelimäel.
Hilje Pakkanen
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Vinni mudelistid käisid Lätis
kogemusi jahtimas
10.-12. augustini toimusid Lätis Limbazis Baltimaade meistrivõistlused automudelismis. Sel
aastal oli Vinnist võistlemas kaks noort: Martin Ritson ja Marten Pitsner. Mõlemad osalesid
neljaveoliste 1:10 mõõtkavas elektribagidega.
Reedene päev möödus treeningute ja auto seadistamise tähe all. Viimane tegevus jätkus lisaks
võistluspaigale hilisõhtuni-varahommikuni ka
ööbimispaigas, mis hotelliomanikele ehk veidi kummaline tundus, ent mudelistidele üsna
tavapärane on. Laupäeval toimusid kvalifikatsioonisõidud, pühapäeval katkestas võistlused
sõitude tulemused, mis vinnikatele erilist rõõmu
ülivinge äikesevihm, mis võistluspaiga mõne
ei pakkunud. Aga kogemusi ja elamusi saadi ikhetkega ookeaniks muutis. Vinnikad soovitasid
kagi täiega!
küll paadivõistlustega jätkata, aga autosõit oli selMart Pitsner
leks korraks lõppenud. Arvesse läksid esimeste

Mida teevad rahvatantsijad suvel?
Eesti rahvuskultuuri aluseks peetakse laulu- ja tantsupidusid. Peaaegu igas Eestimaa kandis on seni
leidunud mõni, kes valmis tegelema rahvatantsu või
koorilauluga. Laekvere rahvamajas käib kord nädalas
koos naisrahvatantsurühm „Pärlike“. Kui pisut arvutada, siis juba kakskümmend aastat. Kui veel pisut
arvutada, siis möödus sel suvel kümme aastat „Pärlikese“ osalusel toimunud reisist Istanbuli muusika- ja
tantsufestivalile. Sellal küll „Pudiviruks” koondunud
ühendrühma koosseisus. Türgi-reisist saati on peaaegu igal sügisel mõni “Pärlikese” tantsunaine õhanud,
et läheks veel. Sel aastal lõpuks läksimegi. Seekord
Eesti Europeade Komitee vahendusel Itaalias Montecatinis toimuvale IX rahvusvahelisele suvefestivalile “Meet the tradition”.
Koos “Pärlikesega” asus 8. juulil Montecatini poole
teele ka hulk tantsijaid Tudulinnast, Kohtla-Nõmmelt, Alatskivilt ja Tartust. Bussitäie rahvatantsijate
eesmärgiks oli muidugi anda oma osa Montecatini
festivali kahesse kontserdisse, aga kogeda üheteistkümne päeva jooksul ka muud - jäid ju meie teele
Läti, Leedu, Poola, Austria, Tšehhi, Sloveenia ja Itaalia oma vaatamisväärsustega. Nii seatigi reisi esimestel päevadel rahvariided bussi pagasiruumi oma aega
ootama ja tantsijatest said turistid, kes jalutasid Varssavi tänavatel, väljakutel ja parkides, maitsesid Viini
ooperimaja läheduses paiknevates kuulsates kohvikutes struudlit, uudistasid kõrguselt maailma 13.
kirikut - Püha Stephanuse katedraali ning nautisid
imelist orelikontserti. Sloveeniasse jõudes ei saanud
üle ega ümber Postojna karstikoobastikust, mis oma
kogupikkuselt 600-kilomeetrise maa-aluse galeriiga
on Euroopa suuremaid. Tõsi, külastajatele oli avatud
koobastest 3,5 km jagu, mis nii rongiga kui jalgsi läbituna jätsid oma tuhandete aastate vanuste stalaktiitide ja stalagmiitidega väga võimsa mulje. Rohkete
tunnelitega hakitud Sloveenia kiirteed andsid tunnelis juhtunud liiklusõnnetuse jälgede likvideerimisest tingitud kolmetunnise sõidupausi sisustamiseks
võimaluse harjutada kodus õpitud tantsusamme, mis
samuti liiklusummikus igavlevate veokijuhtide rõõmuks otse bussi kõrval oleval sõiduteel tehtud said.
Itaaliasse jõudes ei asunud me aga kohe harjutatut
ette näitama, vaid nautisime sealsete vähem ning
rohkem tuntud linnade Lucca, Viareggio ja Veneetsia
võlusid. Luccasse viis meid antiikajast säilinud amfiteatri ja foorumi asupaikade ümber keskajal rajatud
kitsaste ja käänuliste tänavatega vanalinn, mille südameks ovaalne Amfiteatri väljak ühes San Michele kiriku väljakuga. Liguuria rannikul paiknev Viareggio
pakkus võimaluse pista varbad Vahemerre ja saada
enesele lõunamaisemalt pruunim jume. Veneetsiasse
pääsemiseks tuli jätta buss parklasse, osta pilet vaparettole ehk veetaksole ja sõita mööda Grand Canali
linna - sel kombel liiklevad nii turistid kui veneetslased ise. Läbi läheneva äikesevihma külastatud ning
nähtud Püha Marcuse väljak, Doodžide palee ja sel
korral proovimata jäänud gondlisõit tekitasid soovi
Veneetsiasse naasta.
Reisi neljandal päeval jõudsime lõpuks Montecatinisse, mis tegelikult kannab nime Montecatini Terme. Linn on tuntud oma termaalveeallikatele rajatud
spa poolest. Meil põhjamaalastena tuli kohaneda
keskpäeval ligi 38 soojakraadini küündiva kuumusega, mis seadis ette teistmoodi elurütmi: kella 12 ja
15 vahele jääb nn siesta, mil linnatänavad tühjenevad, kauplused on suletud ja ollakse ruumides, aga
aktiivsem tegevus toimub hommikuti ja õhtuti. Nii

„Pärlike“ Montecatinis: vasakult Heldi Aava, Maile
Luik, Anne Rõngas, Tiia Lepp, juhendaja Auli Kadastik, Silvi Sirelpuu, Jana Põhjala, Alja Mätlik ja Meelika Villers. Erakogu.
oligi harjumatu näha, kuidas pärast kella kaheksat
õhtul ilmusid tänavatele linlased - pered koos väikelaste ja koertega, noorukite salgad, vanapaarid, kes
veetsid aega pea südaööni jalutades, vesteldes, kohvikutes süües ja elavat muusikat kuulates. Kohati võis
kuulda ja näha festivali eelseisvateks kontserditeks
harjutavaid muusikuid. Kuumust trotsides tegime
meiegi esimesel õhtupoolikul tantsu saatemuusikat
varjutava tsikaadide siristamise saatel linna keskväljakul paikneval laval proovi ja käisime köisraudteega
Montecatini kohal kõrguval kaljul asuvas vanalinnas,
millest on säilinud kindlus, kirikud ja osa tänavatest.
Sõit üles vanalinna pakkus imelisi vaateid linnale ja
võimaluse süüa lõunasöögiks tõelist Itaalia pitsat.
Pasta, mida peetakse teiseks itaalia rahvustoiduks, oli
meie hotellis iga õhtusöögi esimeseks käiguks.
Neli päeva kestnud festival pakkus linlastele mitmesuguseid kontserte, millest eestlastel tuli osaleda
kahel tantsuetendusel. Peale eestlaste olid oma tantsukavad ette valmistanud bulgaarlased, belglased, venelased, leedulased, iisraellased, kasahhid ja hindud.
Igal enamasti 20-40 liikmelisel grupil tuli esitada 8
minutit kestev esinemiskava. Meie kavva kuulusid
tantsud “Nõianeitsi”, “Ära tule”, “Ma es kuule” ning
“Oige ja vasemba”. Esimesel, kolm tundi kestnud
kontserdil, esinesime hindude järel viimastena. Enamikku vähem ja rohkem eksootilisi lavalolijaid ühendas eestlastega veidral kombel see, et lõviosa kõikide
rahvariietest kippus olema pehmelt öeldes mitte eriti
sobilik 30-kraadises kuumuses tantsimiseks. Õnneks
on linasel kangal omadus niiskeks saades oma kortsud kaotada, mistõttu teiseks kontserdiks, kus meie
esinemisjärg oli kolmas, ei pidanud rahvariiete korrastamiseks triikrauda kasutama. Kõik etteasted võttis publiku soojalt vastu, samuti elati tantsijatele kaasa festivali avatseremoonia rongkäigul, mis viis meid
rahvuslippude lehvides ja trummipõrina saatel läbi
linnatänavate väljakul paiknevasse esinemispaika.
Ühtteistkümmet juulikuu päeva täitnud meeleolukas
teelolek, kuum Itaalia ja kontserdimelu said kuidagi
väga äkki otsa ja tekitasid soovi kogeda samalaadset
taas.
Küsimus, mida teevad rahvatantsijad suvel, sai seekord vatuseks: “Käivad festivalil.” Kui esitada sama
küsimus uuesti aasta pärast, oleks vastus: “Lähevad
tantsupeole.” Kui ainult tantsijaid jätkuks. Nii kavatseb Laekvere “Pärlikegi” eelseisvast tantsupeost
võimlemisrühmana osa võtta ja ootab oma ridadesse
lisaks uusi tantsijaid.
Silvi Sirelpuu
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Vinni võrrikad Abrukal-Aruubal
Kui eelmise õppeaasta algust ja EV 100 (ehk siis Eesti Võrr 100) tähistasid Vinni õpetajad (Tiit Transtok, Rein Leichter ja Mart Pitsner)
võrriretkega Vinni vallas, ei teadnud nad ise ka, et võrrimatkadest
saab nende jaoks traditsiooniline tegevus. Augusti algul toimus järjekorras juba kuues(!) võrriretk, sedakorda sihiti meretagust paika
- Abruka saart, mis parema kõla huvides kohe Aruubaks ristiti. Võrrimeeste jaoks ta Aruubaks sai ja jäigi. Neli meest ja neli võrri (tiimi
neljas liige on eri aegadel olnud erinev - sedakorda oli neljandaks
rattaks poolsaarlane-poolmandrimees Peep Pitsner) sõitsid pooleteise päeva jooksul saare risti-põiki läbi, pooltahtmatult külastati ka
kraavipõhjasid, ja tõid sõjasaagina kaasa veel viienda võrri. Nimelt
leidis üks kohalik härrasmees oma vallasvara hulgast üsna heas konditsioonis võrri, mis tema jaoks üleliigne ja tarbetu. Tiit tegi kaupa
ja võrr oligi omanikku vahetanud. Nüüd läheb remondiks... Ja kool
võib alata...
Mart Pitsner

Viru-Jaagupi rahvaga Eestimaa pärimus
kultuuri jälgedes Keila-Joal ja Raplamaal

26. juulil korraldas Viru-Jaagupi raamatukogu lugejatele ja oma piirkonna eakatele iga-aastaseks
traditsiooniks kujunenud pärimuskultuurialase
reisi. Seekord siis kaheksandat korda mööda kaunist Eestimaad ja huvitavat ajalugu.
Meie esimeseks peatuspunktiks sai praegu väga populaarne külastuskoht - Keila-Joa loss, mille lasi rajada kuulus Vene tsaaririigi salapolitsei ülem Aleksandr
Benkendorff. Mees, kelle kohta ütles tsaar Nikolai I:
“Mina olen ilmselt asendatav, aga Benkendorff mitte!“
Lossi giid andis meile väga põhjaliku ülevaate suvelossi renoveerimisest ja kunagisest ehitamisest. Lossi
ehitusrahad tulid tsaaririigi kassast ja sellega ei koonerdatud. Ka Benkendorffi tütrega abilellunud Volkonskite suguvõsa esindaja Grigori Volkonski pärines
tsaaririigi rikkaimast suguvõsast, kelle kaugeteks esiisadeks olid vene vürstid Rjurikud ise!
Tore, et Eestimaal leidub veel vastutustundlikke inimesi, kes võtavad ette sellise ajalooga lagunenud lossi
renoveerimise ja võimaldavad seda ka tavainimesel
külastada. Meile näidati printsess Diana venna kingitud uhkeid suveniirveinivaate ja mõne päeva pärast
pidid lossi külastama ka järjekordsed kõrged külalised Hispaania kuningakojast. Kuulus Keila juga ise oli
palavaga väga väikseks kuivanud. Siinsel sillal kandis
lossi avamispeaol ette Vene tsaaririigi hümni selle
looja Lvov.
Külastasime Eesti enesetapjate mekat Türisalu panka ja Klooga koonduslaagrile pühendatud memoriaali, kuna viimasel ajal on meedias levinud palju vastakaid ja uusi versioone ilmselt Eestimaa kõige võikama
kuritöö kohta. Tõde on siiski ilmselt see, et ühe päevaga tapsid natsid 2000 inimest, neid ilmselt tuleriitadel
elusalt põletades. Kuna ajalugu kipub korduma, kui
see unustatakse, siis arvan, et see oli vajalik meeldetuletus ja tekitas kohapeal elavat arutelu.
30-kraadises leitsakus jõudsime Pakri poolsaare jahutava meretuule kätte, nautisime lõunasööki ja ronisime Eestimaa kõige kõrgema tuletorni tippu. Siit
paistsid hästi nii nõukogude ajal suletud piirkonnana
Paldiski linn, kus „parimatel“ aegadel viibis 16 000
vene sõjaväelast, ning Pakri kaksiksaared, mis olid
viimasel vene ajal hävituslennukite õppepolügooniks
ja kust tiheda õppepommitamise vahele paistis vahel
ka allakukkunud hävituslennuki plahvatuse kuma.
Padise kloostri poole sõites lugesime mikrofoni Eestimaa vahva noore kirjaniku Marko Kalduri raamatu
„Salapärane Eesti“ kaasaegseid rahvalt kuuldud jutte,

milles räägitakse siinses võimsas pankrannikus kuni
1992. aastani resideerunud võimsast ja salajasest vene
tuumaallveelaevade veealusest baasist. Nagu öeldakse, kus tegijaid, seal nägijaid ja tore, et keegi ka kaasaegset rahvapärimust talletab. Vastandiks sellele lõid
just looduskaunil Pakri poolsaarel meie eesti kunsti
suurkujud Amandus Adamson, Kristjan Raud ja Nikolai Triik oma parimad teosed!
Padise kloostri varemed on sama võimsad kui tema
ajalugugi! Praegu etendatakse palju taplusi näinud
võimsates varemetes teatrietendusi. Sealt edasi suundusime korraks uudistama Varbola linnuse võimsat
õue. Just siit alustasid muinasajal neli rahva valitud
eestlaste kuningat oma retke Paide lossi poole, kus
nad siiski reeturlikult ja julmalt tapeti.
Enamiku meie reisiseltskonnast moodustasid, nagu
alati, naised(!) ja kuningate võimsad puukujud osutusid ekskursantide seas ootamatult populaarseks.
Viimaks saime siiski bussi nina Mahtra poole pöörata. Tuletasime põhjalikult meelde ka siintoimunud
Mahtra sõda, millest kirjutas nii veenvalt Eduard
Vilde, kuid meie eesmärgiks oli Terje Luige kaunis
koduaed. Terje Luik oli keskkooliõpilasena üks eesti
esimesi filminäitlejaid kaksikõdede peategelase rollis
filmis „Vallatud kurvid“. Filmi järg „Ohtlikud kurvid“
oli muide maailma esimene panoraamfilm!
Proua Terje on oma pensionipõlves seda aeda rajanud 15 aastat ja see on vaatamata põuale tõesti kaunis.
Terje Luik ise töötas kogu elu Kesktelevisioonis režisöörina ja nagu me meediast lugenud oleme, oli seal
väga hinnatud. Aed kuulub Eesti saja ilusaima aia hulka ning ülimalt särtsakalt ja sarmikalt seitsmekümnekaheksa-aastaselt aednikult saime niipalju energiat, et
otsisime Pahkla küla metsatukas üles „Eestimaa kivide kuninga“ ja ronisime kogu seltskonnaga selle otsa!
Siin pidasid vanasti mõisahärrad pidu, sest kõrgel ja
suurel kivi oli ümbermõõtu peaaegu kolmkümmend
meetrit ja pindalat viiskümmend ruutu! Tore oli näha,
et ka sel aastal oli meie reisiseltskonda lisandunud
uusi reisihuvilisi.
Eestimaal ei ole küll vapustavaid vaatamisväärsusi,
kuid pärimuslood ja ajalugu ning sellega seotud isikud on reisijatele alati muljet avaldanud. Hea on oma
silmaga näha, mis Eestimaal on, ja kuulda, mis kunagi
on olnud, siis tunned rohkem huvi ka kodukandi tegemiste ja toimetuste vastu. Aitäh vallale bussi eest ja
minu tänu asjatundlikule bussijuhile Heldurile!
Reisi kokkuseadja ja giid Ülle Rajamart

Venevere avab ühismatkaga korrastatud matkaraja

Venevere Haridus- ja Kultuuriselts avab 26. augustil korraldatava matkaga külarahva ühiste jõududega korrastatud 5 km pikkuse Venevere matkaraja ning matkaraja alguses oleva uue purde.
MTÜ Venevere Haridus- ja Kultuuriselts juhatuse
liikme Kristel Oja sõnul ehitasid 2009. aastal Kevadtormist osa võtnud noorsõdurid Venevere puhkeala
serval purde üle Avijõe. „Sellest ajast alates on see
olnud meie väikese matkaraja alguseks. Kuid aeg
tegi oma töö ja juba eelmisel suvel oli purre üsna lagunenud olemisega.“
Venevere külaselts otsustas vana purde lammutada ja ehitada uue ning ühtlasi korrastada matkaraja
ja paigaldada uued suunaviidad. Raha, 1500 eurot
tööde tegemiseks, taotleti õnnestunult Eesti Külaliikumise Kodukant taotlusvoorust, mis toetas kogukondade algatusi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
kingituste tegemiseks. „Leidsime, et uue purde rajamine ja matkaraja korrastamine oleks ilus kingitus
kogu külale.“
Ühisel jõul lammutati vana ohtlikuks muutunud
purre juba enne jaanipäeva, sellest saadud materjal

moodustas suurema osa Venevere küla jaanilõkkest.
Kristel Oja sõnul on praeguseks valmis saanud
uued suunaviidad, matkarada on suures osas puhastatud ning peagi algamas uue purde paigaldustööd.
Matkarada on umbes 5 kilomeetrit pikk ja kulgeb
üsna lihtsal maastikul, nii et selle läbimine peaks
olema jõukohale peaaegu kõigile. Kõigil osaleda
soovijail palume koguneda 26. augustil kell 10.00
Venevere puhkealal nn mäe juurde.
Taotlusvoorust
Kui MTÜ Külaliikumine Kodukant avas kevadel
taotlusvooru kogukondadele tähistamaks Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, siis leidsime, et uue purde
ehitamine oleks ilus kingitus kogu külale. Koostasime projekti ning saime toetuse uue purde rajamiseks.
Kristel Oja
Eesti Külaliikumine Kodukant võimestab taotlusvooru kaudu maa- ja
linnakogukondade algatusi, mis on
väärilised kingitused Eesti Vabariigi
100. Aastapäevaks.
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Palju õnne, sünnipäevalapsed!

Aastad on selline rikkus,
mida osta ja müüa ei saa,
neid tuleb igaühel
ükshaaval elada.
Kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda
ja kogutud kullaterad
jälle edasi jagada.

92 Silva Laur
91 Aino Tamm
90 Helgi Rebane
90 Linda Mäits
90 Meida Inno
89 Hilda Tisler
88 Mathilda Kuslap
88 Eino Oja
87 Heino Kaljuveer
87 Aili Saare
87 Karl Aunapuu
87 Lembit Maasing

86 Arnet Tamm
86 Helja-Hildegard Lauri
86 Hilja Vabamäe
84 Koidu-Melanie Saluste
84 Helgi Simkin
84 Lembit Sikkar
84 Ernst Pihlak
84 Olev Allikalt
83 Kalju-Voldemar Pirnipuu
83 Leida Muutra
82 Enn Käärt
82 Leili Kaldavee
82 Silja Kuusik
81 Milvi Haav
81 Milvi Heinmets
81 Villem Alt
80 Anna Torp
80 Aili Tarum
80 Eino Sander
80 Helmi-Leida Toome
80 Asta Nõlve

80 Leelo Lõune
80 Helge Jürgenson
75 Anne Kukk
75 Meeta Jalast
75 Tiiu Sepajõe
75 Ireene Prjadko
70 Ester Kikkerpuu
70 Reet Kaukver
70 Valentina Jürna
70 Luule Aunapuu
70 Veljo Aunapuu
70 Vilja Heinsaar
70 Ülle Uus
70 Helgi Toom
70 Viktor Mestilainen
70 Maire Pastimäe
70 Ermina Meos
70 Reet Maas
70 Juhan Kõdar

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

Sündinud lapsed!

Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel sest kallim!
Tevon Saapar - 23. mail
Eliise Merivald - 8. juunil
Brigita Pudel - 9. juunil
Sofia Ehasalu - 9. juunil
Keiro Mihhailov - 12. juunil
Ann-Marii Vahula - 13. juunil
Miabrit Koort - 13. juunil
Ketter Kalev - 19. juunil
Hedi Ruuben - 19. juunil
Gregor Klee - 20. juunil

Elias Sikka - 20. juunil
Lili Johanna Masing - 20. juunil
Liise Braust - 24. juunil
Hugo Suursaar - 27. juunil
Lisette-Emiilia Taelma - 27. juunil
Kendra Alt - 5. juulil
Kätriin Kaunismaa - 6. juulil
Indi Marii Prants - 14. juulil
Hanna Loore Võrno - 19. juulil
Joanna Sikka - 27. juulil
Lasse Õun - 2. augustil

Kolmkümmend aastat Tudu triatlone

See oli 1988. aastal, kui Tudu mehed eesotsas Riho Mäega otsustasid hakata korraldama kohalikku triatloni. Esimesel aastal
oli viis osavõtjat: Kalju Allak, Priit Videvik,
Kaldi Roost, Toivo Mihhailov ja Riho Mäe.
Start anti esimesele triatlonile Tudu mõisapargi teelt, kus käesoleval ajal on finiš. Kõigepealt sõideti ratastega, siis ujuti üle Tudu
järve ja lõpuks jooksti Suigu kaudu Tudusse tagasi. Kõigile viiele osavõtjale riputasid
korraldajad tänutäheks kaela juubelimedali.
20. Tudu triatloni võitis Meelis Veilberg
ajaga 1.10,38. Järgnesid Ago Veilberg ja
Risto Roonet. Kokku oli 54 osavõtjat, kellest lõpetas 52. Meelis Veilberg on viimased
kümme triatloni olnud viiel korral esimene
ja viiel korral teine. Temale kuulub ka Tudu
triatloni läbimise rekord 2005. aastast ajaga
1.07.25.
30. triatlonil võitis meestest esikoha Valdur Jaht (Tartu), järgnesid Jaanus Undrest
(Sõmeru), Ago Veilberg (ViKe/Tamsalu),
Meelis Veilberg (Tamsalu), Martin Siimar
(Prorunner) ja Jaak Väärsi (Oandu). Nais-

SÜNDMUSTE KALENDER

palju abilisi ja sponsore-toetajaid. Suur on
olnud Vinni Vallavalitsuse ja Tender Ehituse
OÜ toetus. Alati on abiks palju kohalikke
vabatahtlikke, kellele kõigile siinkohal suur
tänu.
Tulevikku vaadates on Tudu triatlonil
kindlasti arenguruumi. Palju on häid mõtteid, mida saaks rakendada omanäolise
võistluse paremaks läbiviimiseks. Loodame,
et see üritus ei hääbu ja leiab edaspidigi heatahtlikku toetust. Samuti suhtub keskkonnateenistus meie spordiüritusse mõistvalt ja
annab siiski kooskõlastused võistluse korraldamiseks.
Seoses Tudu Järvesoo taastamise projektiga vaatame aga tulevikku väikese kartusega
ja võtame aasta korraga. Palju sõltub jätkamiseks ka osalejate arvust ja sponsorite toetusest. Siiski on 30 aastat on küllaltki pikk
aeg ühele spordivõistlusele ja kohustab üritust jätkama ka meie nooremat põlvkonda.
Uno Muruvee, MTÜ Tudu Haridus- ja
Spordiselts juhataja

Vinni vald tuli Eestimaa omavalitsuste
kolmanda koha. Võistkonda kuulusid Kaido ja Meelis Höövelsuvemängudel neljandaks tuses
son, Kristjan Korn, Oliver Valdre, Toomas Mühlberg, Alar Veedla ja
Juuli algul, 8.-9. juulini toimusid Haapsalus spordiühingu Jõud
korraldatud 43. Eestimaa omavalitsuste suvemängud, kus Vinni
valla võistkond saavutas kuni 8000 elanikuga omavalitsuste arvestuses 4. koha.
EOV suvemängud on üle-eestiline suur spordipidu, mis toimub
igal aastal Eesti Olümpiakomitee egiidi all. Eelnevatel aastatel olid
suve- ja talimängud linnadele ja valdadele eraldi ja veel erinevates
kohtades, siis nüüd võistlevad sellest aastast alates kõik koos. Kokku osales suvemängudel 1700 sportlast 50 omavalitsusest.
Vinni valla koondis võistles üheksal alal: kergejõustik, meeste
võrkpall, jalgrattakross, köievedu, orienteerumine, mälumäng, petank, discgolf, juhtide võistlus.
Edukaim oli köieveo võistkond, kes saavutas omal alal üldarves-

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Veneveres:
26. augustil 10.00 ühismatk (5 km) Venevere matkarajal tähistamaks matkaraja korrastamist ja uue
purde avamist. Kogunemine Veneveres „mäe“ juures.
Ulvis:
27. augustil algusega 12.00 valla raamatukogude
korraldatava koolilaste raamatumängu “Suvebingo”
lõpetamine Ulvi klubis. Kokkuvõtete tegemine, parimate
autasustamine, kohtumine Rakvere lastekirjaniku Tiia Selliga.
Info Maie Männiste, Ere Tammeorg, tel 325 7160
6. septembril Ulvi klubis 9.00 liiklusohutusalane
loeng eakatele jalakäijatele ja jalgratturitele.
Loengu peab Lii Erm MNT koostööpartner Sõidukoolituse
OÜ-st. Kohapeal vaatame üle ka kaasasolevad rattad ja
paneme külge puuduolevad tuled, helkurid ja rattakellad.
Loeng on tasuta.
Muugas:
27. augustil 20.00 Muuga mõisas müstiline akustiline Hispaania ja Soome folgikontsert. Peaesineja Galicia
folkbänd Sangre de Muerdago, soojedusesineja šamanistlikku neofolki viljelev bänd Laguz Rune Soomest. Pilet eelmüügist on 7.99, kontserdi päeval ja ukselt 10 eurot. Lisainfot ja
piletid leiad netilehelt fienta.com/et/tumeromantika.
Info Risto Kukk
Roelas:
31. august kell 15.00 Nukitsamehe maja - laste suveraamatukogu avamine Roela koolimaja kõrval asuvas metsatukas. Info tel 5130553.
Piiral:
9. septembril 9.00 Rakvere vanavara- ja sügislaat
Piira külas (Rägavere teel linna piiril) Kreegi kinnistul. Info
Tõnu Tänavots, tel 5152340.
Pajusti klubis:
8. septembril kell 16.00 vanavanemate rahvariiete
tuulutamise piknikupäev. Pajustib klubi tähistab Euroopa pärimusaastat vanavanemate rahvariiete tuulutamise
piknikupäevaga Pajustis laureaatide tammikus, et koos laulda ja tantsida Viivi Voorandi ja Ene Saaberi juhendamisel.
Vahetame kogemusi rahvariiete valmistamisest ja nende
kandmisest, toimuvad töötoad, kus õpitakse rahvariidevöösid tegema. Oma rahvriideid tuulutama on oodatud kõik

test võitis Relika Toome (Pajusti), Rita Toome (Pajusti) ja Reesi Kuslap (21CC Triatloniklubi) ees. Detailsemalt Tudu triatloni
tulemustest www.triatlon.tudu.ee
30 aasta jooksul on paljugi muutunud,
vahetunud osavõtjad. Tänapäeval kujutab Tudu esindusüritus endast umbes
800-meetrist ujumist üle Tudu järve, seejärel 1,5 km jooksu laugastega soos-rabas,
millele järgneb 17 km rattasõitu ja uuesti 5
km jooksu maanteel. Kuigi distantsid pole
pikad, nõuab ekstreemne keskkond sportlastelt üksjagu pingutust. Enamasti on augustikuu esimesel laupäeval peetav triatlon
toimunud ilusa, sageli kuuma ilmaga. Tänavugi hellitas võistlejaid ilus ilm.
Tudu triatlonist on kujunenud omanäoline spordivõistlus, mis on lülitatud ka Eesti
Triatloni Liidu kalendrisse. Võistluse lõpetamisest on kujunenud suur spordipidu.
Tänavu tantsitas spordirahvast ansambel
Väliharf.
Osavõtjaid on mõnel aastal olnud isegi
üle seitsmekümne. Korraldajad on leidnud

põlvkonnad, kes rahvariideid kanda jaksavad. Tule ka siis,
kui sul veel polegi rahvariideid. Mida rohkem, seda uhkem!
August on seljataga ja suurem osa moose-hoidiseid jõudnud
sahvririiulitele. Kutsume huvilisi tooma oma hoidiseid ühisele moosiriiulile ning jagama oma põnevadi hoidiste retsepte teistelegi. Parim hoidis saab auhinna. Üritus on tasuta
ja toimub iga ilmaga. Info Urmas Lindlo 5190 2201
11. septembril 13.00 seeniorklubi Mõttelõng sügishooaja kokkusaamine Pajusti klubis.
Info Vilve Tombach, tel 53463949.
22. septembril 11.00 mälutreenerite koolitus.
Koolitab Ene Saaber.
Info ja registreerimine ene.saaber@gmail.com
29. septembril 18.00 „Saare memmede dessant
Virumaale“. Pajusti klubi tähistab rahvusvahelist
eakate päeva Pärsama (Saaremaa) kultuurimaja väärikate
humoorika laulu-, tantsu-, pillirühma Muigud kontserdi ja
sellele järgneva simmaniga. Pidu on laudadega, igaüks võtab oma söögi-joogi kaasa.
Laudade ettetellimine Urmas Lindlo tel 5190 2201. Pilet 2 €.
Pajusti klubis alustavad tegevust:
4. septembrist alustab teisipäeviti ja neljapäeviti kooskäimist ja valmistumist 2019. a toimuvaks üldtantsu- ja -laulupeolks rahvatantsurühm Tantsutriinud.
Info Ene Saaber, ene.saaber@gmail.com.
Septembrikuus alustab kooskäimist ka seeniorrühm Särtsakad Seeniorid. Info Eno Saaber, ene.saaber@gmail.com.
Vinnis:
24. augustil kell 18.30 Vinni päevakeskuse ühine väljasõit Rutjale Curly Stringi kontserdile.
20. septembril Vinni päevakeskuse ühine väljasõit
Naised Köögis kontsredile Rakvere Targas Majas.
14.-16. ja 21.-23. septembrini rahvusvaheline noorte
korvpalliturniir Vinni spordikompleksis.
28.-30. septembrini Balti noorte korvpaliturniir Vinni spordikompleksis. Info tel 3257164.
Viru-Jaagupis:
30. augustil kell 11.00 Kakumäe-Viru-Jaagupi kergliiklusteee avamine Viru-Jaagupi end. koolimaja juures ning ühissõit uuel teel. Info Hilje Pakkanen 55659396

Heldur Eerik.
1500 m jooksus saavutas naistest esikoha Kelly Nevolihhin ja meesveteranide esimeses grupis oli Andrus Lein 3000 m jooksus teine.
Jalgrattakrossis saavutasid kolmanda koha oma vanuseklassis Roland Toome ja Madis Sildvee. Juhtide võistluses saavutas Ruth Pulk
naiste arvestuses esimese koha.
Täname ka treenerit Väino Kondoja, kes komplekteeris kergejõustikuvõistkonna ja leidis jälle uusi tegijaid sellel alal.
Kokku osales Vinni valla koondises 52 võistlejat.
Vinni vallavalitsus tänas kõiki tali- ja suvemängudel valla spordiau
kaitsnud sportlasi Pajusti klubis sportlaste auks 10. juulil toimunud
vallavanem Rauno Võrno vastuvõtul-tänuõhtul.
Uno Muruvee

Ulvi klubi sügishooaeg algab septembris

Kuum ja suurepärane suvepuhkus hakkab selleks aastaks
läbi saama. Septembris alustab uut kulturihooaega ka Ulvi
klubi. Õige aeg on üle vaadata meie taidlus- ja huviringide
töö, sest ilma selleta ei oleks ka Ulvi klubi. Meil on, mille üle
rõõmustada. Hea on tõdeda, et Ulvis käivad koos tublid ja
teotahtelised inimesed.
Igal esmaspäeval saab kokku Ulvi laulukoor, mida juhatab Merje Kallip. Eelmise hooaja peaeesmärk oli osaleda 19.
augustil Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud Vaba
Rahva Laulul Paides. Seal sai käidud, tehtud, lauldud, nähtud. Sügisest hakkab koor tegema koostööd Roela segakooriga, et ühiselt 2019. aasta üldlaulupeole minna.
Teisipäeviti koguneb saali seltskond naisi, kes, hantlid
kotis, võimlemismatid õlal, lihastreeningule kogunevad ja
keda juhendab alati särasilmne Maily. Kolmapäeva hommikuti on jätkuvalt klubi saal rõõmsate lasteaialaste liikumistunni päralt. Lõunast kogunevad majja aga kõige väärikamad, laulumemmed, kelle elutahe ja energia teeb nooremadki kadedaks. Räägitakse juttu, rüübatakse tassike teed ja
lauldakse, nii et maja kajab. Õhtul harjutab saalis Ulvi klubi
parim naisrahvatantsurühm Metsalilled, juhendajaks Sirje
Rebane. Juulis käisid tantsijaid välisreisil esinemas Prahas
folklooripäevadel. Ka rahvatantsijad alustavad sügisest ettevalmistusi, et pääseda 2019. aasta üldtantsupeole.
Neljapäeviti toimub naiste, tüdrukute ja ka poiste hulgas
väga populaarne zumbatantsutreening. Reede hommikuti teevad tantsuproovi seeniortantsijad juhendaja Marika
Mäekivi käe all. Eelmisel hooajal märtsis tähistati suurejooneliselt 40. aastapäeva ja osaleti seeniortantsupeol Rakveres.
Iga kalendrikuu esimesel neljapäeval jätkuvad Rägavere

eakate sõidud Vinni spordikompleksi ujuma ja saunatama.
Ujumine on eakate seas väga oodatud ja nõutud, nii et bussis
jääb kohti puudugi. Iga kuu teisel neljapäeval saavad jätkuvalt kokku Põlula-Miila Maanaisteseltsi tegusad naised.
Klubi juhatajana on ütlemata hea meel, et majas käib koos
nii ühtehoidev ja sõbralik kultuuripere. Naljalt keegi proovidest ja treeningutelt ei puudu. Tullakse kohale, räägitakse
muredest-rõõmudest, tehakse proovi, käiakse esinemas, astutakse ühte jalga!
Ja jätkuvalt ootame oma taidlusringidesse ja treeningutele
uusi liikmeid. Meie maja uksed on teile alati avatud! Lisainfot jälgi Ulvi klubi kodulehelt, Facebookist, külastendidelt ja
kui huvi, küsi julgelt otse klubist!

Ulvi klubis alustavad septembris järgmised ringid:
Esmaspäeval kell 18.00 Ulvi laulukoor klubis.
Teisipäeval kell 19.00 jõu- ja lihastreening klubis.
Teisipäeval kel 18.00 laste näitering klubis.
Kolmapäeval kell 9.00 Ulvi lasteaia võimlemistund klubis.
Kolmapäeval kell 14.00 eakate lauluring klubis.
Kolmapäeval kell 19.00 naisrahvatantsurühma treening klubis.
Kolmapäeval kell 19.00 tehnika huviring huviklubi ruumides.
Neljapäeval kell 19.00 zumbatreening klubis.
Reedel kell 9.00 seeniortantsurühma trenn klubis.
Iga kuu esimesel neljapäeval kell 14.00 sõidame eakatega Vinni ujulasse.
Iga kuu teisel neljapäeval kell 9.00 saavad klubis kokku maanaiste seltsi
naised.
Lisandumas on laste kokandusring. Täpsemalt edaspidi.
Olge rõõmsad, hoidke ennast ja oma lähedasi!
Teele Kallip
Ulvi klubi juhataja

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Helve Arukaev
2.03.1945 - 8.06.2018
Roman Starodubov
9.06.1964 - 7.05.2018
Laine-Lehte Altermann
10.10.1937 - 13.06.2018
Ants-Martin Tanning
17.07.1945 - 18.06.2018
Salme Kutsar
2.06.1927 - 28.06.2018

Kuno Veski
24.06.1931 - 29.06.2018
Velli Vahi
9.06.1924 - 7.07.2018
Tiiu Voatmann
11.03.1947 - 23.07.2018
Rein Veelma
22.04.1957 - 16.07.2018
Vello Somelainen
5.01.1949 - 12.07.2018

Harri Lööper
10.11.1933 -16.07.2018
Helje Laud
24.02.1933 - 22.07.2018
Anton Floren
17.12.1933 - 28.07.2018
Tiit Peep
4.12.1938 - 29.07.2018
Milda-Anette Tieck
25.05.1924 - 1.08.2018

Sügav kaastunne omastele
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