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Meid on Vinni vallas
6919 elanikku

Jõulupäkapikk tõi lasterikkale
perele külmkapi

Vinni valla elanike arv rahvastikuregistri andmeil 2018. aasta 1. jaanuari
seisuga on 6919. Naisi 3481 ja mehi 3438. Eakaim naine saab veebruarikuus 100-aastaseks ja eakaim mees on 96-aastane.
Uuenenud Vinni vallas on 6 alevikku ja 70 küla.

Tammiku külas elav 9-liikmeline
perekond Verbitski sai jõulukingiks külmkapi.
Vinni Vallavalitsuse haridusnõunik Margit Diitsu sõnul pöördus valla poole Valvi Kool Rakvere
Lions klubist heategevusliku sooviga toetada üht tublit lasterikast
perekonda, keda nad saaksid aasta
lõpus rõõmustada perele vajamineva eseme, tehnika või tegevusega. „Enamasti on lasterikkal perel
ikka abi teretulnud,“ nentis Margit
Diits.
Lionsitega tegi omakorda
koostööd Maksu- ja tolliamet,
asutuse seekordse heategevuslike
projektide sihtpiirkond oli Vi-
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rumaa. Koostöös selgitati välja
abivajav lasterikas perekond, kelleks osutus Tammiku külas elav
9-liikmeline perekond Verbitski.
Verbitskite pere suureks sooviks
oli saada pere vajadusi rahuldav
suurem külmik. Lähim pood asub
kaugel ning suure pere kõrvalt on
keeruline iga päev poes käia. Pereema oli külmkappi saades väga
liigutatud, kui heategijad jõuluajal
nende koju külmkappi üle andma
tulid.
Hilje Pakkanen
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Heategijad perekond Verbitskite kodus. Foto erakogu

Piirkonna politseinikel
vallamajas remonditud ruumid

15. jaanuaril avati pärast remonti Pajustis, Vinni vallamajas Ida
Prefektuuri Rakvere politseijaoskonna
piirkonnapolitseiniku
tööruumid. Politseiruume aitas

remontida Vinni vald. Uute ruumide puhul pakkusid politseinikud kohvi ja kringlit, et seejärel
oma tavapärase töö juurde naasta.
Foto: erakogu.

Anda rendile bürooruumid
Laekvere alevikus

Vinni Vallavalitsus annab rendile ruumid endise Laekvere vallamaja
teisel korrusel aadressil Salutaguse tee 2 Laekvere alevikus.
koos ruumid üle, leiame sobiva laRuumid on heas korras. Vahenduse ja saame hinnas kindlasti
bad on kaks ruumi kogupinnaga
kokkuleppele.
76 m², milles ühes on kolm vaHea ligipääs ja lahedad parkiheseintega eraldatud töökohta ja
misvõimalused, soliidne ajalooliteine on üks suur ruum. Kevadel
ne hoone!
vabaneb veel ruume. Rentnikul
Kontakt: Andrus Läll tel
on võimalik kasutada esitlusteh5046009, e-post: andrus@vinninikaga varustatud 41 m² pinnaga
vald.ee.
koosolekutesaali.
Võta julgelt ühendust, vaatame
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Vallavanema veerg
Koos lume tulekuga või õigemini, koos päevade pikenemisega
läheneb ka igatalvine tippsündmus – Eesti Vabariigi aastapäev.
Seekord on see päev väga eriline
– meie oma Eesti riik saab sada
aastat vanaks. See tähtpäev on
nii eriline, et meie armsa isamaa
juubeli tähistamiseks on ellu
kutsutud lausa kolme aasta pikkune periood. Oleme ju nende
õnnelike rahvaste seas, kellel on
ajaloos avanenud võimalus teostada oma enesemääramise õigus, see tähendab luua oma riik.
Enamliku diktatuuri tingimustes
õnnestus rahvuslastel iseseisev
Eesti Vabariik välja kuulutada
1918. aasta 24. veebruaril iseseisvusmanifesti avaliku ettelugemise teel. Iseseisvust tuli kaitsta,
uus riik vajas tunnistamist teiste
riikide poolt. Ülesehitamist. Ent
riiki ei teki üleöö. Ning iseseisvusmanifest kui tähtsaim riiki
rajav dokument on siiski vaid
sünniakti vormistus. Rahvuslikust autonoomiast või iseseisvusest julgeti mõtlema hakata
tasapisi.
Vinni vald tähistab samuti
Eesti Vabariigi väärikat juubelit. Ürituste ja sündmuste rida
selleks puhuks on küllalt pikk,
loetav kasvõi sestsamast valla
infolehest.
Sünnipäeva kulminatsiooniks on mõistagi 24. veebruar,
mil üle kauni Eestimaa lehvivad
sinimustvalged lipud ja meie südameis on uhkus ja tänutunne
oma riigi üle. Et sinimustvalge
juubel saaks tõesti kodumaa
vääriliselt meeldejääv, kingib
Vinni Vallavalitsus neile vallas
asuvatele majapidamistele ja
korteriühistutele, kel veel pole
oma Eesti lippu, sada Eesti lippu.
Lipu saab kätte piirkonna haldusjuhilt. Kutsume üles postitama valla Facebooki lehele fotosid
kingitud lipust oma kodumaja
seinal. Kutsume hoidma lippe
lehvimas terve sünnipäevanädala! Ka vallas asuvad bussiootepaviljonid ehime kodumaa juubeli
puhul väikeste sinimustvalgete
lippudega.
Veebruar tähendab spordisõbra jaoks haaravaid taliolümpiamänge. Kui ilm ja aeg võimaldab, saab tänavune suusasõitki

sõidetud. Vinni valla sportlased
valmistuvad märtsi algul Viljandimaal toimuvateks omavalitsuste talimängudeks. Võistleme
nüüd uues, kuni kaheksa tuhande elanikuga omavalitsuste
grupis. Soovin Vinni valla koondisele edukat esinemist talimängudel. On ju meie read nüüd
Laekvere ja Rägavere rahva võrra
toekamad.
Vabariigi juubeli puhul räägitakse palju kingtustest Eestile.
Milline oleks meie Vinni valla
kõige-kõigem kingitus? Seda
pole kerge välja sõeluda. Üks on
kindel: Vinni vald jätkab investeeringute kursil. Vinni kandi
rahvas tunneb rõõmu Vinni lasteaia remondi edenemise üle ja
loodab peagi näha remondimehi
Vinni spordikompleksi uueks
kohendamas. Viru-Jaagupi – Kehala kandi elanikud rõõmustavad kergliiklustee üle. Nagu ka
Ulvi ja Kabala rahvas kodukandi
kergliiklustee ehitamise üle.
Kõige-kõigem kingitus Eestile oleme meie ise. Oleme tugevad, kui oskame hoida kord kätte
võidetut. Oleme rohkem elus,
kui oleme terved. Meil läheb
hästi – seda paistab välja ka kasvavast rahvaarvust – 1 318 700
inimest. Meie inimesed ei ole kunagi saanud elada nii vanaks kui
praegu. Vinni valla vanim elanik
Aliide Pukk tähistab Eesti juubeli järel oma isiklikku sajandat
sünnipäeva. Üks tema suurtest
soovidest on täitunud: ta jõudis
Eesti iseseisvuse ära oodata ja on
saanud vabas riigiski rahulikult
oma elu elada. Uskugem kaua
elu näinud vanadaami – tema
juba teab, mis on õnn.
Rauno Võrno
vallavanem

Metsakonsulendi vastuvõtt
Vinni vallamajas
Viru-Lemmu Metsaseltsi konsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Vinni vallamajas Pajusti alevikus üle nädala
kolmapäeviti kl 10 – 12 (esimesel
poolaastal: 21. veebruar, 7., 21.
märts, 4., 18. aprill, 2., 16., 30. mai,
13., 27. juuni). Konsulendi poole
võib pöörduda kõigi metsandust
puudutavate küsimustega – ala-

tes metsa inventeerimise (majanduskava) tellimisest kuni raiete ja
metsa uuendamiseni. Samuti saab
informatsiooni võimalike toetuste
kohta ja vajadusel abi toetuse taotlemisel.
Metsakonsulent Aadu Raudla
tel. 5248963 e-post: aadu.raudla@
gmail.com.
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Tantsime sajaga sajani!
Pajustis tammiku serval seisab üks
maja, milles tehakse kultuuri, kus
käivad koos ja kuhu oodatakse
alati neid, kes tahavad oma sisemist ilu suurendada ja seda teistega jagada.
Pajusti ja Ulvi klubi kingivad
oma armsale isamaale ühe toreda
peo „Saja aasta tantsuõhtu“, mis
toimub Pajusti klubis 17. veebruaril algusega kell 20.
Saja aasta tantsuõhtul saad
kuulata ja tantsida muusika saatel, mille järgi on pidutsenud meie
emad-isad, vanaemad-vanaisad,
vaarvanemadki... ehk mis paitab
kõrva ja paneb jala tantsutaktis
kaasa tatsuma igas eas inimesel.
Muusika on ekstra selle peo jaoks
välja valinud ja musitseerivad
Peep Pihlak, Margus Kala, Vallo Vildak ja Martin Trudnikov.
Ülevaate aegade jooksul olnud
tantsudest toovad publikuni Pajusti Tantsutriinude tantsijad Ene
Saaberi juhendamisel. Nalja tantsude ja muusika vahele teeb Pajusti huumori- ja satiiritrupp Ülle
Rajamardi juhendamisel. Tantsuõhtul näeme sedagi, millised olid
valimised sada aastat tagasi. Rakke
harrastusnäitlejad esitavad meile
Oskar Lutsu lühinäidendi „Valmi-

mised“ Ada Väädi dikteerimisel.
Kirjut peokompotti veavad ehk
õhtut juhivad proua Adeele ja härra Whilhelm, kes muutuvad koos
ajaga. Peo lõpus teeb muusikat
noor ja üllatav ansambel Patupesa. Kes on Patupesa? Et seda teada
saada, tuleb kohale tulla!
Selle peo teeb eriliseks see, et
korraldajateks on seekord kaks
klubi: Ulvi ja Pajusti.
Pääse maksab eelmüügist 10
ja kohapeal 12 eurot. Hinnasoodustust 10 % saad siis, kui tuled
oma laudkonnaga, kus on kümme
ja rohkem inimest. Laua saad ette
tellida tel 51902201 või kirjutad
e-posti aadressil pajusti.klubi@
vinnivald.ee.
Ära jää seepärast veel tulemata, kui Sul oma laudkonda kaasa
võtta ei olegi! Klubis käiv rahvas
on lahke ja rõõmsameelne. Tule
kohale, võtame omaks! Meie armas Eesti saab ainult üks kord
saja-aastaseks. Suurt juubelipidu
peab tähistama! Tule Pajusti klubisse, pidutse koos meiega Eesti ja
enda rõõmuks!
Urmas Lindlo
Pajusti klubi juhataja

Külas käisid väikesed
sõbrad Laekvere lasteaiast

Laekvere mudilased parukatega. Foto: Margus Sarnet

Laekvere Rahva Majale on saanud
heaks traditsiooniks võõrustada
uue aasta alguses Laekvere lasteaia
lapsi. Muidugi käivad nad rahvamajas ka multifilme vaatamas ja
nukuteatris, aga seekord piilusime
lava taha, garderoobi ja tehniku
töötuppa. Kõige enam meeldisid
lastele parukad. Igaüks võis pähe
tõmmata talle meeldinud paruka, et siis end peeglist imetleda ja

onu Margusel ehk tehnikul pilti
teha lasta. Lapsed käisid ka laval,
piilusid lava eesriiete vahelt ning
proovisid mikrofoniga suurel laval
esineda. Lõpuks näitas onu Margus ka lõbusat multifilmi Karlssonist. Lastele väga meeldivad need
külaskäigud ja meilegi pakuvad
need rõõmu.
Õilme Lainesaar

Laulupühapäev sõpradega
Laekvere Rahva Majas on laulupühapäevi korraldatud 1999.a. sügisest saadik. Viimased kuus aastat on neid läbi viinud Tiia Paist.
Vana aasta lõpus tekkis tal mõte
korraldada Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva puhul laulupühapäev
koos sõpradega. Kutsusime külla
naaberrahvamajade lauluhuvilised Rägaverest, Tudust, Pajustist ja
Roelast. Kahjuks Roela ei saanud
seekord osaleda. Iga lauluklubi
tutvustas kaht armsamat rahvalikku laulu, koos lauldi isamaalisi ja
metsavendade laule. Tiia Paistile
oli see tore esinemine koos oma
ema ja tütrega. Nimelt õpetas Tiia
meile mõned aastad tagasi laulu „Vanaisa valss“, mille talle oli
omakorda õpetanud tema ema.
Mulle see laul väga meeldis ja ma
tegin sellele muusikale memmede
tantsurühmale tantsu. Meie juures

oligi Tiial võimalus koos oma peagi 80-aastaseks saava emaga seda
laulu esitada. Ja meie memmedel
ka tantsu tantsida. Tiia elukaaslane Arvo tegi sellest ka video.
Laulupühapäeval osales peaaegu 60 inimest. Lõunaks söödi
Tiina Raudmäe valmistatud mulgi
putru ja kamavahtu, peale rüübati
tervislikku taimeteed. Üheskoos
veedeti kolm tundi, et seejärel
minna koju hea tuju ja täis kõhuga. Ringijuhtidele kinkis Tiia maasikamoosiga purgid, mille peal ka
tänusõnad. Leppisime kokku, et
järgmine kord kohtume mõne teise rahvamaja laulusõprade juures.
Minu tänu Tiiale ja kõigile osalejatele.
Õilme Lainesaar
Laekvere Rahva Majast

Metsniku südamega
maanõunik Irina Kuhlbach
Alates
käesoleva
aasta
algusest töötab Vinni Vallavalitsuses
maanõunikuna
Irina
Kuhlbach. Irina tuli
sellele ametipostile Laekvere
vallast
samalt ametipostilt. Irina
näol on tegemist staažika
maakorralduse
spetsialistiga,
kes on seda
tööd
teinud
paarkümmend aastat.
Irina tööülesanneteks on maakorralduslike toimingute menetlemine ja läbiviimine, maa
erastamise, munitsipaliserimise,
hoonestusõiguse ja korteriomandi seadmise, kinnistute jagamise,
aadressandmete
korrastamise,
kinnistusregistri pidamise, maamaksuprogrammi haldamise, inimeste nõustamine maaküsimustes
jmt küsimused.
Hariduselt on Irina Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA)
haridusega metsamees. Õigemini
metsanaine. Pärast metsanduse eriala lõpetamist töötas Iirina
mõnda aega Kullenga metsataimlas, seejärel abimetsaülemana
Roela metskonnas. Pärast Roela
metskonna likvideerimist 1997.
aastal tuli Irinal leida endale uus
töökoht ja -põld. Selleks saigi tol
ajal väga aktuaalne maareformi
läbiviimine Laekvere vallas.
Kuid mets on Irina hinges olnud lapsest saati, alates sellest
ajast, kui Narvas sündinud-kasvanud tüdruk Narva-Jõesuu metsakonda laste töö- ja puhkelaagrisse
sattus. Otsustamist EPA-sse metsandust õppima aitas kallutada ka
üks juba EPA-s õppiv sugulane.
Irina on kogu aeg tahtnud maal

elada ja nii saigi otsustatud
metsanduse
kasuks.
Ko ge mus tega maakorraldaja Irina
võib une pealt
öelda, kuidas
on maaasjade
seis Laekveres,
kus asub üks
või teine kõnealune maatükk või kes on
sellega seotud
inimesed. Paremini tunneb
ta metskonna
ajast ka Roela kanti, kuid Rägavere ja ülejäänud Vinni valla maa
ja rahvas alles ootab n-ö avastamist. Nüüd on tema tööpõld kogu
umbes Hiiumaa suurune maa-ala
– Vinni vald. Haldusreformiga lisandus ju endise Laekvere vallaga
võrreldes poole rohkem maad ja
kolm korda rohkem inimesi.
Esimesed töönädalad on Irinal
kulunud sisse elamiseks uude kollektiivi ja end Vinni valla asjade
seisuga kurssi viimimiseks. Irinat
üllatabki, et ehkki Vinni vallal on
maakatastrisse kantud maa protsent kõrge, on siin ikkagi üsnagi
palju poolelilolevaid maatoiminguid, sest vald on lihtsalt nii suur.
Maareformi on läbinud see maa,
mis on saanud peremehe ja kantud
maakatastrisse. Maareformi lõppu
ongi jäänud valdades keerukamad
ja aega nõudvamad juhtumid. See
on keerukas töövaldkond, kus linnulennult asju korda ei aja, kuid
rahulikult süvenedes ja asju ajades
saavad lõpuks ka viimased maatükid lõpuks peremehe ning kinnistud maakatastrisse kantud.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Tule Vinni vallaga
võistlema
Eesti omavalitsuste
talimängudele
Viljandisse!
Vinni vald võtab jätkuvalt osa
Eestimaa valdade tali- ja suvemängudest. Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 3.- 4.
märtsil Viljandis ja teistes spordirajatistes vastavalt ajakavale.
Uue juhendi järgi on võistlevad
linnad ja vallad koos. Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad linnad ning parimad vallad kahes grupis: üle
8000 ja kuni 8000 elanikuga
omavalitsuste grupis.
Kavasolevad
spordialad
on:
murdmaasuusatamine,
mäesuusatamine
(mäesuusk
ja lumelaud), juhtide võistlus,
meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe,
ujumine.
Talimängude esimene ala on
meeste korvpall, mille alagrupiturniir algas juba jaanuaris.
Seega võib öelda, et talimängud
on Vinni valla jaoks juba alanud.
Üldise
paremusjärjestuse
selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise
kohapunktidele viie parema
spordiala kohapunktid teistelt
mängude programmis olevatelt
spordialadelt.
25. Eesti valdade suvemängud korraldasime mullu ise

Vinnis ja saime sellega ka suurepäraselt hakkama. Sisukas
esinemine ja koduseinte tugi
tõi meile kokkuvõttes neljanda koha 37 omavalitsuse seas.
Siit meile kohustus ka edaspidi
osa võtta nendest võistlustest
ja näidata oma sportlikku sisu.
Kuna nüüd on meil juures ka
end. Rägavere ja Laekvere valla
rahvas, siis ootame ka sealtkandi sportlaste aktiivset kaasalöömist nüüd juba meie ühise Vinni valla eest.
Palun kõigil meie valla
sportlastel võtta ühendust talimängudel osalemiseks telefonidel 5273874 või 3258664 või
uno.muruvee@vinnivald.ee.
Võistlustele saab registreerida kuni 22. veebruarini. Vald
kindlustab
osavõtumaksud,
transpordi, ööbimise ja toitlustamise
võistluspäevadel.
Samuti oleme kõiki mängudel
osalenuid toetanud Vinni Spordikompleksi ujula kinkekaartidega.
Lisainfo ja juhendid Eesti omavalitsuste talimängude
kohta leiad: www.joud.ee.
Uno Muruvee,
noorsoo- ja sporditöö spetsialist

Noor mees, kellele meeldib
sotsiaaltöö
Alates käesoleva aasta algusest
töötab
Vinni
Va l l a v a l i t s u s e
sotsialtööspetsialistina Martin
Kesamaa. Tema
töölaud asub Rägavere teeninduskeskuses, kus ta
võtab Rägavere
piirkonna inimesi vastu kolmapäeviti ja neljapäeviti kella 9-15.
Muudel aegadel
tuleks Martiniga kokkusaamiseks
temaga eelnevalt telefonitsi kokku
leppida telefonil 525 7171.
See on Rägavere rahvale tuttav
ja sisse töötatud rada ning jätkub
ka edaspidi. Nüüd, kus Martinil
tuleb olla ka sidepidajaks Rägavere
teeninduspiirkonna ja vallamaja
vahel, on talle lisandunud rohkem
liikuva iseloomuga tööd.
Martin tunneb oma piirkonna inimesi hästi. „Kui mulle ikka
Rakvere haiglast helistatakse ja
teatatakse, et kodanik X on haiglas, siis ma enamasti tean, kes see
inimene on, ta ei ole mulle võõras.“
Enamasti on sotsiaaltöö valdkond naiste pärusmaa. Sestap
ei saa jätta küsimata, miks üks
sportlik noormees valis oma elukutseks sotsiaaltöö. Martin sattus
sotsiaaltööle mitmete tingimuste
kokkulangemisel. Martin tunnetas, et talle sobib hästi inimestega
suhtlemine, tal oli ka mõningaid
kokkupuuteid selle tööga. Polnud
ka soovi kodust kaugel edasi õppida ja nii langes valik Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli kasuks, kuhu
läks ärijuhtimist õppima ka tema
sõber. Martin valis oma loomule
sobiva sotsiaaltöö eriala ega ole
oma otsust kahetsenud. Pärast rakenduskõrgkooli lõpetamist läks
Martin edasi õppima Tallinna Ülikooli riigiteadusi ja lõpetas kooli
sotsiaalteaduste magistrina.
Martin soovitab kõigile õppida
võimalikult laia ampluaaga eriala,
mis pakub edasises tööelus suuremat valikut. „Sotsiaaltöös puutud
sa kokku inimesega tema sünnist
surmani. Iga inimene on erinev.
Selles töös ei hakka kunagi igav.

Ei teki rutiini,
mida pelgan kõige enam.“ Kitsam
huviorbiit laias
sotsiaalvaldkonnas on Martinil
erihoolekanne ja
eakad inimesed.
Reaalse sotsiaaltööga kohalikus omavalitsuses puutus Neeruti külast pärit
noormees kokku
esmalt
kodukandis Kadrina
vallas praktikal olles. Hiljem pakkus Kadrina Vallavalitsus talle ka
erialast lastekaitsepetsialisti tööd.
Hiljem asus Martin tööle Rägavere
valla sotsiaaltööspetsialistiks. Rägavere vallas oli tollal probleemiks
sotsiaaltöötajate sage vahetumine,
mis selles töös kuidagi kasuks ei
tule. Sotsiaaltöös on väga oluline
usaldus. Usalduslikud suhted vajavad aega, kui aga iga natukese
aja tagant tegeleb inimestega uus
inimene, siis on usalduslikud suhted rasked tekkima. Probleemid
jäid kas lahendamata või poolikuks. Martin usub, et ta on Rägavere rahva usalduse võitnud. See
ei tulnud talle kergelt: tuleb sulle
antud usaldust hoida ega osaleda
inimeste sildistamises. Martinile
on tulnud kasuks ka see, et ta pole
pärit samast kohast, ei ole sleppi
taga – a la juba sinu ....
Sotsiaaltööd tegeva inimese
eripäraks on oht kiiresti läbi põleda. Tööpäeva lõppedes ei ole kerge
heita endalt töömõtteid kõrvale,
ikka kipuvad need koju kaasa tulema. Uurin Martinilt, mis nippi
tema kasutab. Iga hommikul võtab
Martin ette 40 km teekonna Neerutist ja Ulvi ja tagasi. Võiks öelda,
et koju ta lausa lendab - seal ootab
tema oma pere ja lapsed. Kodu on
koht, kus Martin ammutab tööks
jõudu ja positiivsust. Kaasa aitavad sportimine – lemmikud on
ujumine ja kepikõnd.
Tere tulemast!
Hilje Pakkanen
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Kadila noored meenutasid
oma maja lugu
Tuletasime 4. jaanuaril meelde
oma maja lugu. See meie maja on
koolimaja, mis valmis aastal 1938.
a ja see üritus oli mõeldud ettevalmistusena 19. augustil toimuvale
suurele juubelipeole.
Panime üles näituse maja ajaloost, ei puudunud ka viited eelnevatele koolimajadele Nurmetus
ja Kadila-Veadla külade piirimail.
Meie ajalootubadesse on annetanud oma kirja pandud mälestusi
kunagised koolilapsed Ahto Vella-

maa ja Harri Veldi. Meie tüdrukud
tegid lühikokkuvõtted koolisse
puutuvast ja esitasid need.
Tutvustasime ka lõpuks oma
nn raamatut, mida saab nüüdsest soovi korral lugeda lingil
https://elujajutud.blogspot.com.
ee/2017/11/lihapirukadehk-kuidas-jagada-koera.html
Milvi Tubli
Kadila noortetuba

Tahan tänada
Üks aasta on jälle oma uksed sulgenud ja minevikuks saanud. Uue
aasta lävel tagasi vaadates saab
tunda ainult tänulikkust kõige eest
– et elan vabal maal, oma rahva
keskel, et ei looduskatastroofid ega
sõjad meid otseselt pole puudutanud. Isiklikus plaanis olen tänulik, et elan ja liigun nagu ennegi,
meeled ja tajud töötavad, mul on
armastav ja hooliv pere, on head
teekaaslased Mõttelõngas. Just
siinkohas tahangi avaldada siirast
tänu kõikidele mõttelõnglastele,
kes on mind toetanud, abistanud,
armastanud. Suur tänumeel valdas
mind läinudaasta Mõttelõnga jõulupeolt lahkudes, kotis ilus kingitus, mille olite mulle teinud. Veel

kord – suur suur tänu!
Aga ei saa mitte vaiki olla. Tänan südamest Vinni Vallavalitsust
toetuse eest Mõttelõngale, Hilje
Pakkanenile ja klubi juhataja Urmas Lindlole, kes on meid nõustanud ja harinud. Suur-suur tänu
Vinni Spordikompleksi juhatajale
Ergo Pravele vastutulelikkuse ja
mõistmise eest ning töökale köögikollektiivile, kes on meile nii
maitsvad piduroad valmistanud.
Soovin, et alanud aastal jõuaks
hardushetk iga inimeseni, et tänada Loojat õnne eest siin maa peal
elada ja areneda.
Vilve Tombach

Jaanuar 2018.a.

Koduvalla Sõnumid

Kapell Reilender:
20 aastat pillimängurõõmu

Tudus saadeti vanaaasta õhtu
ära meeleolukalt

Kapell Reilender proovis: Peeter Põld, Anu Soon, Anna Torp, Matti Merede, Enno Rämmar. Foto: Ülle Rajamart

Vinna valla rahvamuusikakapell
Reilender tähistas selle aasta alguses oma 20. aastapäeva. Sel
puhul väike intervjuu praeguse
ansambli juhi Anu Soonega.
Anu, ütle palun, kuidas sai
kõik alguse?
Kapelli alguseks võib lugeda
1998.a. 22. jaanuari. Naisansambli liikmetena saime kokku Heela
Kala sünnipäeval, kaasas viiul,
akordion ja kitarr. Koosmängimine valmistas piisavalt rõõmu ja
nii hakkasimegi harjutamas käima Heela juures kodus, kuna Küti
mõisa saal oli väga külm. Asi sai
hakkas võtma jumet, kui meid Silvia Põldme, Heela Kala, Anu Soon
ja Tiina Kullik) kutsuti mängima
juba kuu aja pärast Eesti Vabariigi
80. aastapäevapeole Kütis. Meiega
liitus akordioni mängima naisansambli juht Liia Evart ning tema
ema Elle Laaspere. Kevadeks oli
pille juba rohkem: kaks rahvakannelt, kaks kitarri, kaks akordioni.
Lisaks oli meil veel suupill, marakas (rütmipill) ning kunagise
Võhu küla elaniku Arnold Aarti
tehtud väike kannel.
Niisiis andsid ka kohalikud
pillimeistrid oma panuse?
Jah. Eriti tore lugu oli see, kui
kohalikud Võhu külamehed tegid
meie kapellile jaurami.
Minu abikaasa Enn käis ja otsis
metsast kuivanud kõvera kadaka.
Silvia Põldme abikaasa Villem
andis vanaisast jäänud hobusekuljused ja lõppviimistluse tegi Tiina
Kulliku abikaasa Jaak. Tiina hakkaski meie kapellis sellega rütmi
mängima, lisaks jäid tema mängida veel marakas ja kraapsupill.
Seleta palun, milline on
kraapsupill?
Kraapsupill on pesukurikas,
mille peale tõmmatakse rütmi järgi nn. kraapsu puukulbiga ja mis
siis toredat heli tekitab.
Kuidas läks teie kapelli lugu
edasi?
Aasta pärast kutsuti meid seeniorklubi moosekantideks. Kokkumängimist tuli ikka harjutada
kõvasti, sest siis saime Anne Rätsepa kutsel juba osaleda ka teistel
klubi üritustel.

Kakskümmend aastat järjepidevat tegutsemist on väga pikk
aeg. Millised on olnud kõige
meeledejäävamad esinemised?
Seitsmel aastal oleme osa võtnud rahvamuusikaüritusest Viru
Lõõts. Meeldejääv oli Viru Säru
2000.a esinemine Vihula mõisas.
2004.a mängis kapell president
Rüütli rahvaluulepreemiate väljaandmisüritusel Tartu Kirjandusmuuseumis. 2006.a esinesime
koos Helve Ploomi juhendatava
Tudu kapelliga Rocca al Mare vabaõhumuuseumis turismi- ja käsitöömessil. Eks toredaid esinemisi
on väga palju olnud üle Eestimaa,
kõige rohkem oleme aga muidugi
esinenud Lääne-Virumaal ja oma
armsas Vinni vallas. Südamlik oli
mängida Tallinna TV võttegrupile, kes jäädvustas meie mängu
„Kodukandi“ saate jaoks.
Tegutsesite varem Karukella
nime all, aastast 2015 on kapelli
nimeks aga Reilender?
Meie algne koosseis on aastate jooksul väga palju muutunud.
Aastal 2007 ühines meiega praegune kandlemängija Anna Torp, kes
õppis ära duurkandle mängimise.
Duurkannel on valmistatud meile
eritellimusel Türi kandlemeistri
Evald Künsari poolt. Kapelli 10.
aastapäeval toimus Kehala klubis
rahvamuusika pidu. Klubi juhataja
Anne oli kutsunud sinna esinema tuntud rahvamuusikuid kogu
Lääne-Virumaalt. Seal esinesid
ka Peeter Põllu ja Uno Kaja. Neist
said meie kapelli liikmed. Peeter
mängib akordioni ja mandoliini
ning Uno, kes meie seast möödunud aastal lahkus, mängis kintsviiulit, lõõtsa ja trummi. Viiendat
aastat mängib meil suupilli Matti Merede. Eriti tore oli see, kui
meiega eelmisel aastal liitus Enno
Rämmar, väga mitmekülgne ja andekas pillimees, kes mängib kitarri
ja laulab. Aastatel 2008-14 oli kapelli juht Tiina Kullik.
Kui kapell all Viru-Jaagupi
vana koolimaja saalis kord nädalas teeb oma proove, siis üleval
raamatukogus külastajad imestavad alati: “Kes need seal all
korrusel küll nii ilusasti mängi-

vad ja laulavad?“ Kuidas toimub
repertuaari valik?
Mängime vanatantsumuusikat, mis sobib kenasti seeniorpidudele nii jalakeerutuseks kui ka
kaasalaulmiseks, ja loomulikult
tuntud rahvapillilugusid. Uusi
lugusid tuleb valida ka selle järgi,
millise suunitlusega üritusele on
mängima kutsutud. Päris vahvat
nostalgiat pakkus mängida huumoripäeval „Aadama küljeluu“
Pajusti klubis, mille etteantud
teemaks olid nõukogudeaegsed
lööklaulud, mida vanemad ja
keskealised veel hästi mäletavad.
Südamlikud on olnud esinemised
Tammiku hooldekodu elanikele
jõulude ajal.
On Sul rääkida mõni omapärane ja naljakas esinemislugu?
Mulle meenub kohe Viru Säru
esinemine. Tookord olime kolmekesi mängimas - 10 pilli nelja loo
peale! Vastutus oli suur ja eks minul siis vist käsigi pisut juba pabistamisest värisema hakkas. Aga
publik oli nii arusaaja ja kaasaelav,
et hakkas meid toredasti toetama
käte ja jalgadega rütmi andes. See
oli nii vahva ja südamlik kogemus.
Eks meile kui mängijale on kõige meeldivam siis, kui meie mängu saatel tantsitakse. Tähelepanu
hajub meie pealt ära ja võib ennast
ka lahedamalt tunda.
Olen teie kapelliga juba mitmeid aastaid lähemalt suhelnud.
Mulle tundub, et vaatamata lisandunud aastatele on kapelli
liikmed alati ülimalt rõõmsad,
särtsakad ja väga nooruslikud.
Paistab, et ka omavahel klapite hästi. Igaljuhul teete te oma
proovides ka kõvasti tööd.
Jah. Pilliproov kord nädalas on
üks tore päev, mis annab elule värvi juurde. Meist on saanud head
sõbrad. Soovin kapelli liikmetele
ikka jaksu ja jõudu. Ja loodame, et
leiame oma kapelli ka viiuldaja ja
rütmimängija.
Soovin minagi jaksu ja jõudu
teile, kapell Reilender!
Usutles Ülle Rajamart

Koolides ja lasteaedades veebruaris
1. veebruar 8.00 Põlula kooli
sünnipäeva tähistamine koolimajas
1. veebruar 9.25-10.10 Tartu
rahuleping: Tudu kooli 6. klass
õpetab ajalugu.
2. veebruar 8.15-9.35 KEAT
tule- ja veeohutusõppus Vinni-Pajusti gümnaasiumi (VPG) 6.
klassis
2. veebruar 8.30-10.10 „Eesti,
kingin Sulle oma luuletuse/loo!“
Tudu koolimajas
7. veebruar 10.-10.30 Vinni
lasteaia õpetajate näidend Eesti
Vabariigi 100 puhul “Maal vanaisa juures“ Vinni lasteaia saalis.
9. veebruar 10.10 õpilaste fo-

tokompositsioon koos muusikaga
“Eestimaa neli aastaaega“ Tudu
koolis.
12.-16. veebruar sõbranädal
Roela lasteaed-põhikoolis.
13. veebruar vastlapäeva tähistamine Roela lasteaias ja põhikoolis.
12. veebruar 10.-11.45 Pajusti
lasteaia vastlapäev tammikus.
13. veebruar 10-11.30 Vinni lasteaia vastlapäev lasteaia
õuealal.
13. veebruar 11.00 Põlula kooli
vastlapäev Mõedaku spordibaasis.
14. veebruar 10.00-11.00 sõbrapäeva üritus Vinni lasteaia noorematele rühmadele lasteaias.
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14. veebruar 12.20 sõbrapäeva
Eesti mäng Tudu koolimajas.
14. veebruar Kulina lasteaialapsed Roela lasteaias külas sõbra- ja vastlapäeva tähistamas.
14. veebruar sõbrapäeva laat
Põlula koolis.
14. veebruar 8.00-15.30 sõbrapäeva kohvik, stiilipäev, sõbrapostkast Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
15. veebruar 9.00 Roela kooli
aulas lasteetendus “Hajameelne
jänkuema“. Pilet 3 eurot.
15. veebruar 10.00 Ervin Lillepea teatri etendus „Hajameelne
jänkuema“ Ulvi klubis, pilet 2.50.
15. veebruar 10.00-11.30 Vin-

On kujunenud traditsiooniks, et
Tudus ei saadeta vana-aasta õhtu
enne ära, kui üheskoos külarahva
ja sõpradega on maha peetud üks
pidu. Kui eelnevalt on toimunud
koosviibimised aasta lõpus mõned
päevad enne vana-aasta õhtut, siis
sel aastal peeti pidulik ja meeleolukas punase vaiba pidu aasta päris viimasel päeval. Et tuua külaellu uut hingamist, lõimiti sel aastal
üritusesse ka mõned uuendused.
Sügise lõpus said kokku Tudu
Haridus- ja Spordiselts MTÜ liikmed ning seadsid üles Tudu Tubli
kandidaadid, eesmärgiga tunnustada Tudus elavaid silmapaistvaid
tublisid inimesi. Märgati inimesi,
kellel on näiteks järjepidevus harrastada tervisesporti; kellel on olnud julgust viia ellu enda eesmärke ja unistusi; kellel on pealehakkamist võtta kätte ning parendada
külaelu kasvõi väikeste sammude
haaval jne. Seejärel sattusidki

peol esilinastatud lühifilm. Selleks
koguti kokku Tudu sõpradelt videotervitused enda koduküla rahvale, milles edastati uusaastasoove. Puändina soovis Tudu inimestele head uut aastat teiste seas
ka Koit Toome, Tõnis Milling ja
koosseis Trad.Attack!. Kõik need
erinevad videotervitused kokku
monteerides valmis südantsoojendav paariminutiline film täis häid
soove ja emotsioone.
Julge pealehakkamise, tahtmise ja koostöö tulemusena võib teha
palju väikseid asju, millest omakorda võib võrsuda midagi suurt.
Tudu on küll väike Vinni valla
perifeeria, kuid siin toimub toredaid sündmusi ja ringi liigub silmapaistvaid ja hakkajaid inimesi.

Tudu kauplusesse ja Jaama Trahterisse valimiskastid koos Tudu
tublide nominentide nimekirja ja
nende kirjeldustega, kelle poolt
kohalikud hääli said anda. Tudu
tublide valimine kulmineeruski
31. detsembril Tudu aastavahetuse peol, kus kuulutati välja kõige
enam hääli saanud nominendid.
Hääletajaid oli kokku pisut üle 50
inimese, mis on Tudu elanike arvu
arvestades esimese aasta kohta
täitsa tubli tulemus.
Esikoha pälvis järjepidevalt
tervisesporti harrastav Margit
Salin. Teisena enim hääli saanud
Tudu Tubli on Anne Kruus, kes
töötab Revaalia salongis ja on
tähelepanuväärne juuksur ning
kolmanda koha armastatud Tudu
kooli kokk Laili Hirs. Tudu Tublid
pälvisid endale kinkekoti, mille
sisu eest hoolitsesid üle seitsme
erineva sponsori ja toetaja.
Kirgi küttis veel aastavahetuse

Head uut aastat!
Rein Olesk

Kadila valmistub kokkutulekuks
Kadila piirkonnas on lastele kooliharidust antud juba 168 aastat.
Esimene koolimaja asus Veadla ja
Kadila küla piirimail ja see on tänaseni säilinud.
Sellele Kadila koolimajale, mis
Kadilas Seltsimaja vastas asub,
pandi nurgakivi aastal 1936, hoone valmis aastal 1938 ja pidulik
avamine oli 18. septembril. Tegelikult plaaniti ehitust kohe pärast
seltsimaja valmimist 1929, aga
vaieldi selle üle, kas teha koolimaja seltsimajaga ühe katuse alla.
Kohalik rahvas oli sellele vastu ja
lõppude lõpuks otsustatigi teise
hoone kasuks.
Imekombel on säilinud tolle
avamise kuulutus, kust siis saame teada, mismoodi seda tähtsat
päeva tähistati: Porkuni Vallavalitsuse korraldusel oli kavas Jumalateenistus ja pühitsemistalitus,
mille viis läbi pastor Gustav Klaus
Tallinnast. Peeti kõnesid. Kuulati
ÜSK (Ühendatud Seltside Keskselts) koonduse laule ja õpilaste
ettekandeid. Sissepääs oli laululehtedega. Pärast seda mindi rahvamajja, kus oli peolaud. Pääsmed
maksid 60 senti.
Kell 19 sai vaadata ÜSK
Koonduse näiteseltskonna poolt
mängitud A. Kitzbergi draama
„Libahunt“ 5 vaatuses. Näidendi
pääsmed olid 50 ja 40 senti. Õhtu
lõppes tantsuga, milleks muusikat
tegi ÜSK Koonduse orkester härra
Ausi juhendamisel. Tantsule pääs
oli 35 senti.
Tolle aja kohta oli see koolimaja väga uhke - lapsed, kes tulid siia
Nurmetust või siis Veadla piiril
asunud eelmisest Kadila koolimajast, said ikka parematesse tingimustesse.
Esimene koolijuhataja uues
majas oli Jakob Rebane, kes tuligi
Nurmetu koolist. Tema abiliseks
sai eriharidusega Melanie Ademi
(hiljem Ots). Kooliteenijaks Olga

Hübner. Jakob Rebast on meenutatud kui äärmiselt aktiivset ja
ettevõtlikku inimest. Juba Nurmetus oli ta tööle pannud koorid ja
ringid, Kadilas jätkas ta sama tegevust. Talle sai saatuslikuks osavõtt Kaitseliidust ja noorkotkaste
kohaliku rühma moodustamine.
Ta arreteeriti suvel 1941 ja tema
edasise saatuse kohta puuduvad
andmed. Ära viidi ka õp. Tamm.
Järgnevatel aastatel oli koolijuhatajaks Karl Kaalep, õpetajateks
Melanie Ots ja Alide Kala.
1944.a talvel õppetöö katkes,
kui koolimajja paigutati saksa tagalaväeosad.
Ka sõjajärgsed aastad olid rasked, aga õpilaste arv siiski suurenes ja senisest algkoolist sai
7-klassiline mittetäielik keskkool.
Õpetajateks olid Ellen Riibe-Kotljarova, Hermiide ja Aleksander
Rajamäe.
1950-ndatel hakkas õpilaspere vähenema, noored läksid ära
linna. 1960-ndatel sai koolist jälle
algkool, õpilasi oli kunagise 120
asemel 29 ja 2 õpetajat. Viimastel
aastatel olid juhatajaks Evi Kolberg ja õpetajaks Magda Sild.
Kool suleti 1970. aastal, kui suleti palju maakoole.
1971. aastast asus koolimaja II
korrusel Assamalla sovhoosi kontor ja alumisel korrusel sama sovhoosi lasteaed.
1978.a (?) liideti Kadila küla
Ed.Vilde nim kolhoosiga ja majas
asuv lasteaed sai Vilde kolhoosi
Kadila Lastepäevakoduks. Juhatajaks Ille Leede Injust.
1979.a tehti suurem remont,
avati uusi rühmi, võeti tööle uusi
kasvatajaid jm töötajaid. Aastaid oli lasteaias avatud öörühm
kaugemalt pärit lastele või kelle
vanemad pidid hommikuti liiga vara tööle minema. Lasteaias
kolm rühma, kokku üle 75 lapse.
Bussidega veeti lapsi kohale nii

ni lasteaia ja Pajusti lasteaia vanemate rühmade sõpruskohtumine
Vinni spordikompleksis.
15. veebruar 11.00 koolikontserdisarja kontsert „Sajand eesti
muusikas koos Birgit Sarrapi ja
Mihkel Mattiseniga“ Roela rahvamajas.
16.veebruar 9.25-10.10 õpilaste esitlused „100 fakti Eesti kultuurist“ Tudu koolis.
19.-23. veebruar Eesti Vabariik
100 nädal Põlula koolis.
19.-23. veebruar Eesti Vabariik
100 sünnipäevanädal Vinni lasteaias.
19.-23. veebruar ajaloonädal
Roela koolis, joonistusvõistlus
„Minu Eesti“.
20. veebruar Roela kooli pääs-

teringi lapsed külas Väike-Maarja
päästekoolil.
21. veebruar 8.55-9.40 Eesti
Vabariik 100: Lepatriinu teatri
etendus „Eile, täna, homme“ VPG
1.-5.klassile.
21. veebruar 10.00-11.00 Vinni lasteaia Eesti Vabariik 100 pidulik aktus Vinni vallamaja saalis.
22. veebruar 11.15 näituse
„100 vana asja“ avamine Roela
koolimaja fuajees.
22. veebruar Eesti Vabariik
100 mängupidu Kulina lasteaias.
23. veebruar 9.30-10.30 Eesti
Vabariigi 100. aastapäeva tähistamine Pajusti lasteaias etendusega
“Pipi tähistab Eesti Vabariigi sünnipäeva”, ühislaulud ja -tantsud,
kringel.

Porkunist, Võhust, Pajustist kui ka
lähematest küladest.
1990-ndate algul kolis pealinnast Nurmetusse ja asus Kadila
seltsimaja juhtima Malle Koppel,
kes taastas Kadilas uuesti kooli ja
kool taasavatigi 1992.a. Enne avamist remonditi klassiruumideks
seni aastaid kolikambritena seisnud kolmas korrus.
Lasteaed jätkas vaid kohalike
laste osalusel esimesel korrusel
tööd kuni aastani 2001, mil suleti
nii lasteaed kui kool.
Pärast seda remonditi 2003.a
esimene korrus, kuhu kolis seltsimajast raamatukogu, mis töötab
seal senini ja mitmed aastad oli
kõrvalruumis ka avalik internetipunkt.
Teine korrus kohandati noortekeskuseks, mis avati 2007. a lõpus ja mis on töötanud nüüdseks
kümme aastat.
Maja kolmas korrus oli vahepealsetel aastatel erilise kasutuseta. 2004.a. augustis avas naisselts
ühes ruumis ajalootoa, kuhu vanematelt kohalikelt inimestelt koguti
fotosid, mälestusi ja esemeid. Teise tuppa tehti käsitööruum ja pandi üles kahed kangasteljed. Tänaseks on viidud need remonditud
seltsimaja II korrusele. Koolimaja
III korruse kõik ruumid said Milvi
poolt korda tehtud ja nüüd on seal
ajalootoad.
2018.a suvel saab meie vana
koolimaja 80 aastat vanaks. Tahame seda koos oma rahvaga tähistada. Avame uksed kõigile soovijatele, ootame tagasi meenutama ja
mäletama kõiki, kes ükskõik millistel aegadel on siin majas olnud,
olgu siis kooli- ja lasteaialapsena
või töötajana.
Kohtumiseni 19. augustil Kadilas!
Milvi Tubli

23. veebruar 9.35-10.20 Eesti
Vabariik 100: „Ajarännak 1918.
aastasse“ VPG 6.-12. klassile.
23. veebruar 11.15 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
aktus kooli aulas.
23. veebruar 12.00 Põlula
koolis Eesti vabariigi aastapäeva
tähistamine: õpilasesinduse presidendi ja kooli direktori vastuvõtt,
kontsert.
23. veebruar 12.00 Eesti Vabariik 100. Pidulik aktus Tudu
koolis.
23. veebruar III õppeperioodi
lõpetamine Tudu koolis.
25. veebruar 11.00 lusikapidu 2017.a Vinni vallas sündinud
lastele vallamaja saalis koostöös
Vinni lasteaiaga. Kutsetega.
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Sündmuste kalender
Laekvere Rahva Majas:
4. veebruaril filmipühapäev: 14.00 uus Eesti mängufilm „Paha
lugu“. Pääse 4 ja 3€, 16.00 Eesti-Soome-Rootsi ühisfilm „Igitee!“, kus
eesti filminäitlejate paremiku kõrval saab näha Lembit Ulfsakit tema
viimaseks jäänud rollis. Pääse 4 ja 3€.
11. veebruaril 12.00 rahvaõpistu – kohtumine tervendaja Ervin
Hurtiga. Tasuta.
18. veebruaril 12.00 laulupühapäev Tiia Paistiga. Tasuta.
20. veebruaril 19.00 Eesti Vabariik 100 pühendatud kontsert „Kodus ja võõrsil“. Esinevad kontratenor Ka Bo CHAN ja klaveril Johan
Raudvere. Tasuta.
23. veebruaril 18.00 Eesti Vabariik 100, Laekvere Rahva Maja
25 tähistamine: kontsert isetegevuslastelt, Marek Sadamalt ja Tõnu
Laikrelt. Üllatuskülaline, pidupäevatort. Tasuta. Info tel 3295335.

Jaanuar 2018.a.

Sündis inimene!
Ralf Reitel – 1. detsembril 2017
Joonas Butler – 25. detsembril 2017
Kertu Müür – 28. detsembril 2107
Eliisabet Block – 30. detsembril 2017
Berit Luik – 2. jaanuaril 2018

Õnne emale ja isale,
õnne maimukesele!

Pajusti klubis:
17. veebruaril 20.00 Saja aasta tantsuõhtu – tantsupidu läbi 100
aasta. Saja aasta muusikat mängib Peep Pihlak & CO, tantse läbi aja
esitavad Tantsutriinud, esineb Rakke näitering Oskar Lutsu näidendiga “Valimised”. Naljakad vahepalad Pajusti huumori- ja estraaditrupilt. Õhtu lõpetab ansambel Patupesa. Õhtut juhivad Adeele ja Whilhelm. Pilet eelmüügist 10, kohapeal 12 eurot. Ostes eelmüügist kogu
laudkonnale (vähemalt 10 inimest) on allahindlus 10 %. Avatud baar.
Laudade tellimine 51902201 või pajusti.klubi@vinnivald.ee.
20. veebruaril 13.00 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine.
Info, Vilve Tombach, tel 56463949
Roela Rahvamajas:
11. veebruaril 13.00 Roela meesansambel esinemas Jõhvi eakate
klubis Maikelluke-Landõš.
15. veebruaril 11.00 koolikontserdisarja kontsert „Sajand Eesti
muusikas koos Birgitiga“: esinevad Birgit Sarrap ja Mihkel Mattisen.
15. veebruaril 12.00 EV 100-le pühendatud seeniorklubi Remmelgas pidulik kohvilõuna.
22. veebruaril 17.00 EV 100 pühendatud pidulik õhtu. Esinevad
Sofia Rubina ja Kunda-Aseri Bigband. Õhtujuht Tauri Tallermaa. Sünnipäevatort. Tasuta.
23. veebruaril 17.00 mängufilm „Karusmari“. Külas ja kommentaare jagab filmi tegija Arvo Iho.

Venevere Seltsimajas:
3. veebruaril Venevere Hariduse- ja Kultuuriseltsi 15. aastapäeva
tähistamine: 12.00 tegevused lastele, 19.00 kontsert ans. Naised Köögis (10 eurot), 21.00 tants ans. Nukker Kukeke saatel (10 eurot). Soovides osaleda terve õhtu, ainult 15 eurot. Palume osalemisest teada anda
Kaarlile või Sirjele. Nagu alati. Baari ei ole.
13. veebruaril 19.00 mälumängusarja 5. mäng. NB! Veneveres saab
iga kuu teisel teisipäeval kell 19 mälumängus osaleda. Oodatud on
kuni 3-liikmelised võistkonnad. Tulge osalema. Küsimused-vastused
on vaadatavad ka Venevere küla kodulehel venevere.eu.
17. veebruaril 12.00 vastlapäev, asukoht oleneb ilmast.
Sudoku turniiri kuupäev lahtine.
13. märtsil 19.00 mälumängusarja 6. mäng.
Info Kaarel Šestakov, tel 3253110, 53435909, e-post: venevere.seltsimaja@vinnivald.ee.
Vinni Spordikompleksis:
27. jaanuaril 11.00 kiirmaleturniir Vinni Välk seminariruumis.
Info: Eino Vaher, e-post: peakohtunik@mail.ee.
4. veebruaril Vinni-Rakvere talvejooksusarja II etapp (10 km) stardiga Vinni Spordikompleksi juures algusega kell 12.00, finiš Rakvere
staadionil. Info Andrus Lein, tel 56603585
Vinni Päevakeskuses:
Teisipäeviti 10.00 – 11.00 võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
Kolmapäeviti 11.00 meisterdamispäev – liivakaartide valmistamine
Kolmapäeviti 14.00 – 15.00 vesivõimlemine Vinni spordikompleksi ujulas Triin Krunbergi juhendamisel.
Neljapäeviti 11.00 – 15.00 Maie Seinpere juuksuripäev (ettetellimisega Maie tel 53915231)
Neljapäeviti 11.00 – 12.00 võimlemine.
Reedel, 2. ja 16. veebruaril 10.00 – 12.00 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel
21. veebruaril 12.00 aastapäeva kontsert päevakeskuses.
Päevakeskus avatud T-R kl 11-16. Info: tel 3257300, e-post: paevakeskus@vinnivald.ee
Viru-Jaagupis:
13. veebruaril 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark EV 100-le
pühendatud pidu koos Pajusti klubi veteranmeesansambliga end. Viru-Jaagupi koolimajas. Info Anu Soon, tel 53733603
24. veebruaril 14.00 Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul Vabadussõja ausamba jalamile lillede asetamise tseremoonia Viru-Jaagupi
kalmistul. Info Urmas Lindlo, tel 32 57401.

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.
100 Aliide Pukk
95 Pauline-Elfride Lõo
92 Erika Lumiste
90 Helmi Sepa
89 Eva Kompost
88 Vaike Nurmoja
88 Lehte Raja
88 Antonina Vahtra
88 Virve Sepp
87 Meedi Talvis
87 Lembit Villemson
87 Endel Põder
86 Evi Boolmann
85 Helje Laud
84 Heino Peets
84 Milda Laidre
84 Sirje Nõmm
84 Maret Halanurm
83 Helve Idavain
83 Iida Põder
83 Elsa Aunapuu
83 Silvia Jalak

Muuga mõisas:
3. veebruaril 19.00 EV 100 Muuga Maanaiste Selts Eha taasasutamise 20. aastapäeva tähistamine Muuga mõisas. Esineb korporatsioon
Rotalia meeskoor, tantsuks mängib Meelis. Kohv ja kook meie poolt,
muu suupärane võtke ise kaasa. Pilet 7 eurot. Kohtade broneerimine
kuni 30. jaanuar Muuga raamatukogus tel 3294475 või Ilma Lausvee
tel 58044463.

Ulvi Klubis:
11. veebruaril 12.00 Ulvi klubi korraldusel piirkonna vastlapäev
Mõedaku spordibaasis (kehva ilmaga ei toimu) Rägavere piirkonna
vastlapäev Mõedaku spordibaasis.
13. veebruaril 17.00 vastlapäeva tähistamine Ulvi noortetoas (ilusa
ilma korral väljasõit Mõedakule, kehva ilma korral Ulvi klubis. Jälgige
reklaame).
14. veebruaril 16.00 Ulvi noortetoas sõbrapäeva pidu „Sina oled
minu sõber“.
24. veebruaril 7.33 (päikesetõusul) traditsiooniline lipuheiskamine kohaliku rahvaga Ulvi klubi ees, kell 12.00 isetegevuslaste pidulik
kontsert Ulvi klubis, pühendusega Eesti Vabariik 100. aastapäevale
koostöös Ulvi raamatukoguga.
27. veebruaril 17.00 noorte mälumängu II voor Ulvi noortemajas.
26. veebruar – 1. märts koolivaheaja sisustamine Ulvi noortetoas
ja klubis.

Palju õnne, veebruarikuu
sünnipäevalapsed!

82 Aino Leetberg
82 Anna Põldma
82 Hilje Errapart
82 Eevi Güppenen
82 Valdur Kaja
82 Hilja-Anita Talpas
81 Juri Petrov
80 Ode Saar
80 Jüri Mägi
75 Anita Nõmtak
75 Ants Vilu
75 Ain Öpitk
75 Krista Rossmann
75 Elvi Peeti
75 Ene Aavaste
70 Virve Reiman
70 Ülle Tammik
70 Elvi Alavere
70 Fjodor Afanasjev
70 Zoja Rotova
70 Gendri Kerb
70 Arvi Indus

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

Kuulutused ja teated
AUTO REMONTJA REHVITÖÖD
Vinnis. Tel 5783 8999

MÜÜA
KÜTTEPUID JA KLOTSE
Vinnis. Tel 5783 8999

PUHKA
1.-8. augustini
URUMARJA NOORTELAAGRIS
Laagrisse sõidetakse ühise transpordiga
Info tel 325 8655, 522 6510 Margit Diits
Ootame avaldusi kuni 1. maini.
Mida varem, seda parem!
Rohkem infot Urumarja noortelaagri koduleheküljelt:
http://www.urumarjanoortelaager.ee

Venevere kutsub
mälumängule
Venevere seltsimajas saab iga kuu
teisel teisipäeval kell 19 mälumängus osaleda.
Oodatud on kuni kolmeliikmelised võistkonnad. Võib olla ka
kahe- või üheliikmelised, keelatud
ei ole. Tulge mängima! Küsimused-vastused on vaadatavad ka
Venevere küla kodulehel venevere.

eu.

Jaanuarikuu mängul osales kaheksa võistkonda, neist kaks kaheliikmelist. Osalejad on põhiliselt
endise Laekvere valla inimesed,
kuid kaks võistkonda on ka Vinni
poolt lisandunud.
Eerik Lumiste

Mälestame lahkunud
vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Laine Karja
Lidia Maasik
Laine Kruusoja
Tiina Lill
Rein Tiitso
Sirje Ero
Lilian Kaasikmäe
Heino Õun
Meta-Elsbet Toomel
Nikolai Võssokov
Loreida Leichter
Mia Tikop

01.01.1925 – 11.12.2017
20.11.1925 – 15.12.2017
08.04.1930 – 21.12.2017
07.12.1956 – 22.12.2017
31.05.1965 – 26.12.2017
10.08.1946 – 28.12.2017
02.12.1928 – 29.12.2017
05.11.1931 – 31.12.2017
01.11.1924 – 01.01.2018
28.01.1963 – 09.01.2018
22.02.1930 – 11.01.2018
03.04.1933 – 14.01.2018

Sügav kaastunne omastele

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

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 69,2
m², ahiküte, majal lokaalne veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon
kogumiskaevu.
Täiendav info: tel. 32 58 650

OÜ EHEL (Veski 8 Roela) TEEB ELEKTRITÖID:
valgustus, piksekaitse, maandus, põrandaküte,
tänavavalgustus, käit, hooldus, el. projektid jne.
E-post: oyehel@hot.ee, tel 5290810.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

VABANDUS
2017. aasta oktoobrikuu Vinni valla infolehes Koduvalla Sõnumid avaldati ekslikult Keskerakonna tänuavaldus. Toimetaja vabandab lugejate
ees. Koduvalla Sõnumid ei avalda poliitilise sisuga materjali.

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus. Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel. 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaž 3300.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei avalda poliitilise sisuga materjali.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest. Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri: http://www.vinnivald.ee/lehed.
Aitäh kõigile kaastööde eest! Teie uued kaastööd on oodatud hiljemalt 8. veebruariks e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

