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Vinni lasteaed on nüüd kena seest ja
väljast ning energiasäästlik ja
taastuvenergiat kasutav

11. detsembril toimus rekonstreeritud Vinni lasteaia avapidu, kus ehitaja
RevinGrupi logodega tunkedes lapsed
laulsid ja tantsisid lasteaia avatuks.
Lasteaiaõpetajad esitasid omaloomingulise lasteaia valmimise loo, tänati asjaosalisi, tehti ringkäik uunenud majas.
Vinni lasteaia Tõruke direktor Siivi
Ebber, mis on nüüd lasteaias pärast remonti muutunud?
Kuue rühmaga lasteaiamajas on pärast
remonti hea ja kena olla, ruumid on soojad, valgusküllased, värske õhu ja uuenenud mööbliga. Rühmaruumide sisekujunduses domineerivad naturaalsed valged ja
kollakad-rohekad toonid. Igal rühmal on
oma ventilatsioon ja loodame, et lapsed
on nüüd tervemad. Nii lasteaia 30-liikmeline kollektiiv kui 102 lasteaias käivat last
rõõmustavad koos oma vanematega uuenenud lasteaia üle.
Lasteaia katust täitev päikesepaneelide
rivi annab teada, et tegemist on energiasäästliku majaga. Eesolev talv annab
tõdemuse, kuis õnnestus muuta lasteaiahoone energiatõhusamaks - eesmärgiks
seati C-klassile vastav energiatõhususarv.
Remondi käigus rajati köögiplokile ja
teenindusosale juurdehitus, millega lisandus seni nappinud hoiustamispinda.
Nüüd saavad kaubaautod paremini kaupa maha laadida ja lasteaial on kaupa
kergem vastu võtta. Köögipersonali tööd
kergendab oluliselt kaubalift - enam ei
pea kartulikotte naabruses asuvast mõisakeldrist kööki tassima.
Maja välisilme on sinakates toonides,
seinu kaunistavad suured seinamaalingud. Suurelt maalitud lepatriinud, oravaja jänkupere, mesimummud, mõmmid ja
Sipsik teevad nii lastel kui ka nende vanematel hõlpsaks oma rühma leidmise. Tulijat tervitab peasissekäigu seinale maalitud suur Tõrukese lasteaia logo.
Koos lasteaia uuendamisega rajati Olga
Jaago projekti järgi mitmesuguste atraktsioonide ja suure liivakastiga õueala, kus
tegevust leidub kõigile. Lapsed saavad

Vallavanema veerg

Lasteaia seinu ehivad rühma nimega pildid.

Vallavanem Rauno Võrno tänab lasteaia direktorit Siivi Ebberit.
oma osavust arendada vahval takistusrajal turnides, Tarzani rada läbides ning
uude kaugushüppekasti hüppeid harjutades. Uued võimalused rikastavad liikumistunde. Laste rõõmuks on alale paigaldatud mitu kiike. Nii lapsi kui õpetajaid
rõõmustab laudade-pinkidega varustatud
katusealune õuesõppeklass, mida saab
peale õppimise kasutada ka õuepidude
läbiviimiseks. Õuealal on lastel hea mängida pimedatel õhtutundidelgi, sest kogu
ala on kaetud valgustitega. Turvalisust
tõstab piirdeaed.
Ehitustöid tehti Vinni lasteaeda kinni
panemata kahe rühmaruumi kaupa. Korraga omandas kahe rühma jagu lapsi eelkooliharidust Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja nii kuni remondi lõpuni. Töötava
lasteaia osade kaupa remontimine oli võimalik tänu lastevanemate, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi, lasteaiatöötajate ja ehitaja
paindlikule koostööle. Aitäh kõigile!
Ehitustöid tegi Revin Grupp OÜ, omanikujärelevalvet teostas OÜ Keskkonnaprojekt, elektrisüsteemid paigaldas AS
Lepna Elekter ja välisvõrgud OÜ TAK
Ehitus, ventilatsioonisüsteemid Favel
Ehitus OÜ, soojussõlme TJ Hooldus OÜ,
mänguväljaku rajas Lars Lay OÜ, kõnniteed OÜ Kivipartner, mööbliga varustas
Teritaja OÜ, põrandad paigaldas Mape
Parkett OÜ, seinamaalingud teostas Colorees Art, rühmaruumide värvilahendu-

Lasteaia rühmaruum.

Vinni lasteaia avamine. Lapsed esinemas.
se Evelin Poolamets.
Lasteaia rekonstrueerimise maksumuseks kujunes 1,2 miljon eurot. Lasteaia rekonstrueerimist
enerigasäästlikuks lasteaiaks toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Rahandusministeerium lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise meetmega.
Remont algas otsapidi juba 2017. aasta suvel lasteaia väliskanalisatsiooni ja soojussõlme rekonstrueerimisega ning lõppes sel sügisel. Selle ajaga
läbis Vinni lasteaed uuenduskuuri, mis on silmale
ilus vaadata ja mis suurendab laste heaolu. Vinni
alevik sai kena jõulukingi!
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Johanna Keskuse ja Tammiku Kodu jõulukuu
Johanna keskuse ehitus on väljastpoolt saanud juba
endisega võrreldes toreda jõulukuue. Tammiku Kodu
on taas jõuluehtes ja peomeeleolus - 18. detsembril
laulis kandlemees Sander Karu end seegi kord kuulajate südametesse.
Tammiku Kodu jõulupuul süttisid tuled 21. detsembril ja sel päeval käis hooldekodu elanikel külas ka
jõuluvana.
Hoolimata ümberringi toimuvast ja osaliselt ka keskuse keldriruumidesse jõudnud ehitustöödest pidas
Johanna keskus jõulupeo 20. detsembril. Ehitusmehed
soovitasid ehted panna keldrikorrusele ulatuvatele
torudele. Mõtlesime, et see on nali, aga asi sai siiski
tegelikkuseks ja torudki on nüüd jõuluehteis.
Vaatamata tohutule ehitustandrile jätkab Johanna
keskus igapäevaelu toetamise ja pikaajalise kaitstud
töötamise teenustega: õppeköögis valmistatakse kõikidele süüa, voolitakse savi, toimib hoiuteenus, toimetatakse puutöökojas ja kangastelgedel jms. Ka õue jagub
toimetamist, tassime kallurikasti ehitusjärgset prahti.
Ehitajad teevad tublilt ja professionaalselt oma tööd,
aga meie inimesed tahavad ju ka mingil moel aidata,
toimub ju kogu remont nende endi tuleviku huvides.
Samal ajal toimivad Johanna keskuses juuksuri-,
küünte ja silmade hooldusteenus.
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Pimeduse süles kaua ei malda olla.
Pimedus pelutab. Seepärast - näidake tuld! Läitke lambid, et tuli saaks
tulla valgustama! Süüdake küünlad,
et tuli saaks tulla ja olla toeks päikeserattale, kui ta oma lühendatud
tööajaga päevi hilja alustades varakult õhtusse sätib. Andke valgust!
Läitke lampe, et pimedaid õhtuid
ja hommikuid värvidesse värvida!
Aga palun! Jõulutuld puistavad
pimedasse öösse kaunilt ehitud
jõulupuud kodudes, külade ja alevike värviküllased jõulukuused.
Jõulukaunistused majadel, puudel,
põõsastel säravad silmale iluks ja
südamele soojaks. Kõikjal üle maa
süttivad jõulutuled annavad lootust,
et keegi pole unustatud. Ka sina, kui
korrakski endas kahtlema juhtusid.
„Ära unusta süüdata laternaid,
sest see, keda väga ootad, leiab nii
paremini tee,“ on kirjutanud Marek
Sadam. Ja temaga jätkates: „Üksik
küünlaleek aknal või läidetud tuled
annavad tulemiseks loa. Kaugelt
märgatud valgus vaigistab tulija
ärevuses südant - ikkagi oodatakse ja tasub kiirustada. Ootaja leiab
laternatest hea kaaslase. Võib olla
annab sinu süüdatud latern mööduja hingele sooja ning aitab edasi
minna. Sinu süüdatud tuli võib saada maamärgiks või täheks kellegi
teekonnal.“
Kaunis küünlavalgus toidab sündivat uut. Väike vapper valguskiir
ütleb meile, et pimedusest peab läbi
käima, et saaks näha uut valgust.
Näha uut võimalust. Jõuluvalguses
tundub kõik palju helgem ja ilusam.

Laulud kõlasid keskuses taas sünnipäevadel ja 4.
ning 20. detsembril, proovipäeval ja jõulupeol. Jõulupeol said Johanna keskuse jõulupeolised end tühjaks
laulda ja tantsida.
18. detsembril käisid MTÜ Johanna ja Tammiku
Kodu töötajad Vihulas Marko Matvere ja Jassi Zahharovi kontserdil ja ühisel jõululõunal. 11. detsembri
õhtul käisime Lungede kontserdil meie oma Viru-Jaakobi kirikus.
Vaene oleks elu ilma jõulude ja jõulukuuta, kus inimesed saavad näha ja kuulda midagi ilusat ja töötajad
tunnevad, et tööandaja on nende tänuväärset tööd
märganud. Kaunist jõulukuud ja üksteisemärkamist!
Ülle Allika

Süda on täis rõõmu ja rahulolu. Jõuluajal võib korrakski unustada argised kohustused ja veeta aega oma
kõige kallimatega. Sellest ammutame jõudu, millega vastu minna
uuele aastale. Igaüks meist vajab kodusoojust, südamesse päikest, mis
ei looju. Puhtaid mõtteid, millest
hing saab valgust. Seepärast süüta
latern enese silmis ja südames. Isegi kui ainult enese jaoks, lootmata,
lihtsalt suures ilusas rahus. Keegi
tuleb, keegi jääb tulemata, aga vähemalt ise tead, et tegid kõik. Sa süütasid laterna.
Hämaras talveöös, mööda lumiseid radu uitab üks mõte, üks lootus, üks usk… Et uus aasta oleks
parem, oleks otsimiste rikkam ja
leidmiste rõõmsam. Et jätkuks tervist ja õnne!
Soovin kõigile kauneid jõulupühi,
rõõmsat aastavahetust ja õnnelikku
uut aastat!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem

Laekvere piirkonnal uus buss
Laekvere piirkond sai haridus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna teenindamiseks
9-kohalise väikebussi. Bussi soetamisega täitis vallavalitsus ühinemislepingus
antud lubaduse.
Vallavanem Rauno Võrno
annab bussi üle Laekvere piirkonna haldusjuhile
Andrus Lällile.

Johanna Keskus. Foto: erakogu

Rauno Võrno koos oma esimesi jõule
tähistava poja Glen Josteniga. Erakogust.
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Roelas peeti suurte ja väikeste viitadega ajaloopäeva

Esimene viit – Põhjasõda
17. novembril Roelas juba traditsiooniks
kujunenud ajoloopäeval oli luubi all neli
suuremat viita: Põhjasõda siinmail, ajalookirjutaja Christian Kelch, hernuutlus
ning näitleja Imbi Valgemäe.
Põhjasõja sündmusi Virumaal rääkis
kuulajaile lahti SA Virumaa Muuseumite vanemteadur Uno Trumm. Virumaa
oli Põhjasõja ajal üks enam kannatanud
piirkondi, kuna siin toimus suurem osa
sõjategevusest. Roela talupoegkond pidi
sarnaselt teiste ümbruskonna talupoegadega andma Rootsi väkke sõdureid ja
neid moonaga varustama. Lisaks sõjale
tabas maad 1709. aastal näljahäda ning
1710.-1711. aastal katkuepideemia, mis
vähendasid rängalt Eestimaa rahvastikku.
Teine viit – Christian Kelch
Ajaloolane Anti Poolamets andis ülevaate
ühest eesti suurimast ajalookirjutajast Christian Kelchist. Chr. Kelch tuli 1680. a Eestisse koduõpetajaks. Aastatel 1682-1697 oli
ta Järva-Jaani koguduse õpetaja, kes rajas
1685. aastal samas talurahvakooli. 1697.
aastast oli ta kirikuõpetaja Viru-Jaagupi
koguduses ja 1710. aastast Tallinna Niguliste koguduse pastor. Suri katku.
Kolmas viit – vennastekoguduste liikumine
Roela Uusmõisa omanik Peter Krienitz
rääkis hernhuutluse ehk vennastekogu-

duste liikumise tähendusest vaimsele,
sotsiaalsele ja majanduslikule elule Eestimaal pärast Põhjasöda. Tema ettekanne
tutvustas hernhuutlasi ja nende liikumise mõju baltisaksa mõisnikele ning eesti
maarahvale.
Just vennastekoguduste liikumist on
peetud Eesti talurahva sisuliseks ristiusustajaks. Esile tuleb tõsta Eesti vennastekoguduste maarahvast liikmete ja Saksamaalt saadetud Herrnhuti misjonäride
kirjanduslikku ja haridustegevust ning
koorilaulu arendamist 18.–19. sajandil,
mida peetakse mõneti ka eelmänguks
rahvusliku ärkamisaja tegemistele 19. sajandi lõpukümnendeil.
Neljas viit – Imbi Valgemäe
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi teadur
Iivi Lepik rääkis unustusehõlma vajunud
siitkandist pärit näitleja Imbi Valgemäe
lugu. Imbi Valgemäe sündis 28. septembril 1923 Roela valla Tammiku külas. Tema
hääl oli haruldane nähtus. Valgemäe on
tänaseks sedavõrd unustusse vajunud,
nagu polnuks teda kunagi olemas olnudki. Tänastele lastele on tema nimi võõras,
ometigi kasvasid Valgemäe plaadistatud
muinasjuttude saatel omal ajal üles terved
põlvkonnad. Viimast korda esines ta 25.
veebruaril 1957 Karksi-Nuias. 1957.aastal
anti talle Eesti NSV teenilise kunstniku
nimetus. Tema elutee jäi haiguste tõttu
liiga lühikeseks, ta suri 27. augustil 1960.

Volikogu 29. novembri istungi
materjale

Volikogu istung toimus Tudu rahvamajas. Enne istungit tutvusid volikogu
liikmed Tudu kooli, rahvamaja, kalmistu ja kirikuga.
Istungilt
Volikogu kinnitas Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimääruse,
millega kehtestatakse registri pidamise kord ja asutatakse jäätmevaldajate
register. 1.1.2018 seisuga on Laekvere ja Vinni register, samuti Rägavere
andmed liidetud ja moodustunud on üks andmekogu.
Volikogu kinnitas Vinni valla jäätmehoolduseeskirja, mis enamjaolt
täpsustab juba kehtivat korda ja ühendab endise kolme valla eeskirjad üheks
eeskirjaks. Korraldatud jäätmeveo kohustusest tulenevalt peaksid hinnad
kujunema soodsamaks kui seni ja vähenema metsaaluste prügistamine.
Volikogu moodustas Vinni valla valimiskomisjoni kooseisus Vaive
Kors, Kersti Vilbo, Mart Villup, Kätlin Pugri, Aivar Lainjärv ning asendusliikmetena Mirjam Selli ja Kätlyn Metsa.
Peremehetute ehitiste hõivamine. Volikogu algatas menetluse Viru-Kabala külas Võilille lähiaadressil asuva elamu ja kuuri peremehetuse tuvastamiseks. Vallavalitsuse ülesandeks on korraldada kõik ehitiste peremehetuse
väljaselgitamisega seotud toimingud (ehitise hindamine ja arvelevõtmine,
teate avaldamine, ajutine valdamine, vastuväidete läbivaatamine) ning seejärel vaadata läbi esitatud vastuväited ja otsustada, kas ehitis on peremehetu
või mitte.
Volikogu määras valla 2018-2021 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande audiitoriks Ruut & Partnerid Audiitorbüroo OÜ.
Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia läbis volikogus esimese lugemise. Arendusdokumendid suunati avalikustamisele. Avalikud arutelud
peeti 4.-13. detsembrini Tudu rahvamajas, Viru-Jaagupi teeninduskeskuses,
Laekvere teeninduskeskuses, Roela raamatukogus, Ulvi klubis ja Pajusti
Vinni vallamajas. 1.-14. detsembrini sai materjalidega tutvuda ka valla kodulehel.

Vinni noored automudelistid
olid edukad

2. detsembril toimus
Saue
mudelihallis offroad-autode
Eesti meistrivõistluste juunior-klassi
selle hooaja kolmas
etapp. Vinni noored olid üliedukad
- A-finaalis (ehk siis
kõige-kõige … pare
mad) tuli esikoht
Kaspar Kõrtsile ja 5.
koht Rauno Vilule. B-finaali teine koht läks Oliver Arderile ja heaks saavutuseks võib lugeda ka Valmar Variste D-finaali kolmandat kohta. Valmar
tegeleb alaga esimest aastat. Klubide arvestuses on vinnikad praegu sarja
üldarvestuses kolmandal kohal ja individuaalarvestuses hoiab Rauno Vilu
samuti kolmandat kohta.
Sarja järgmine etapp toimus 15. detsembril Jõgevamaal Voorel.
Mart Pitsner

Viies viit – puude istutamine
Tänavune ajaloopäev oli mõnes mõttes erakordne. MTÜ Roela Kodukant
eestvedamisel toimus 31. augustil koos
suveraamatukogu - Nukitsamehe maja
avamisega Eesti Vabariik 100 raames
vahva üritus, kus iga soovija sai istutada
virgestusala lähedale oma puu. Tookord
istutas külarahvas 48 enda valitud ja muretsetud puud. Selles noores puudesalus
leidsid uue kodu tammed, pihlakad, kased jt. puud ning isegi üks punase sõstra
põõsas. Neile lisandus veel 12 tõrust kasvatatud tamme, mis viis aastat tagasi toonase EV presidendi T. H. Ilvese üleskutse
peale kasvama pandi. Septembrikuus käis
külarahvas puid kastmas ja silitamas. Roela vabatahtlik päästekomando tõi lahkesti vee kohale ja rahvas vedas vett nagu
maalastele kohane. Jääb üle loota, et kõik
puud ka kasvama lähevad.
Ajaloopäeval meenutasime, et samas
paigas, nn suure kivi kurvis on poolsada
aastat varemgi talgukorras puid istutatud.
Puud läksid kenasti kasvama ja sirgusid
aastatega ainult kaunimaks. Kuid siis juhtus nii, et ühel päeval otsustas sohvoosi
uus ülemus, et puud tuleb maha saagida,
sest sovhoosil on vaja heinamaad. Inimesed olid küll vastu, kuid nende vastuseisust hoolimata tegi saag oma töö ja plats
sai puhtaks...
Need puud on nüüd kantud ilusale suurele kaardile. Kaart pannakse kevadel

väljaku servale, tutvustamaks ja jäädvustamaks puude istutamise lugu ja istutajaid
teistelegi. Kaart on tükike kodukandi ajalugu looduses.
Kuues viit – kodukandi lood kirja
Ajaloopäevaks valmis MTÜ-l Roela Kodukant 2019. aasta kalender fotodega
kodukandi 15 aasta tegemistest. Kõik
puid istutamas käinud said rõõmsa meele märgina kingituseks kalendri, mis jääb
meenutama ühiselt tehtud tegu ning sai
rõõmsa teo märgiks.
2019. aasta ajaloopäev järgmisel sügisel
tulebki Roelat ja tema ümbruse külasid
koondava MTÜ Roela Kodukant aastapäeva teemaline. Kodukant kutsub siinkohal oma kandi rahvast üles koguma
ja kirja panema omakandi lugusid. Meil
kõigil on omad lood ja mälestused, mõni
lühem, teine pikem, üks rõõmsam, teine vähemrõõmsam, ja tegelikult on meil
neid lugusid ju rohkemgi, vali paar välja
ja pane kirja. Meil on sulle ettepanek: korjame need lood kokku, räägime üksteisele
ja kirjutame üles. Sellest saame hiiglama
vahva omakandi lugude kogumiku. Lugu
võib olla millest iganes: elust, inimestest,
tööst, puhkusest, maast, ilmast – kõigest.
Pikkus ei ole oluline, lugu ise loeb.
Kas mäletad seda, kuidas me... Oh, mul
on veel tänagi meeles, kuidas me... jne.
Loo võid ise kirja panna, aga võid ka lasta kellelgi teisel kirjutada. Võid meiega

ühendust võtta ja lepime kokku, kuidas,
mis ja millal. Aitame kirjutamisel, kel
soovi.
Alates 2019. aasta jaanuarist hakkame Roela raamatukogus seltskondlikke
kohtumisi korraldama. Tule ja räägi oma
lugu. Meil on ainult üks tingimus, et me
oma lugudega ei solvaks ega halvustaks
kedagi, ja inimeste nimede puhul vaatame igat lugu eraldi. Jaanuaris siis räägime!
Palju tänu kõigile ajaloopäeval osalenutele ja täname ette neidki, kes tulevikus
osalevad!
MTÜ Roela Kodukant nimel
Tiina Alavere

Saagem tuttavaks Ulvi noortekeskuse noorsootöötaja
Helge Kaibiaineniga
2019. aasta jaanuarist alustab tööd MTÜ
Vinni Valla Noored Ulvi Noortekeskuses noorsootöötajana Helge Kaibiainen.
Helge räägib enda kohta järgmist: „Mõni
aasta tagasi otsustasime perega, et jääme
maale paikseteks ja müüsime oma linnakorteri maha. Nii sai Vinni vallast meie
koduvald.
Loodan, et jätkub noori, kes soovivad
noortekeskuses ennast teostada ja arendada.
Endast niipalju, et olen lõpetanud Rakvere Pedagoogikakooli ning enamiku oma
elust töötanud laste ja noortega.
Olen oma teadmisi pidvevalt arendanud -

oskan teha siidi- ja klaasimaali, jää- ja geelküünlaid, viltimist, keraamikat, tekstiilist
nukke, lilleseadet, olen avastanud, et elu
on seiklus, kui ise avatud oled. Isegi see,
kui langevarjuga tandemhüpet teha ja kasvõi koos kogenud õpetajaga, tundub see
ääretult vahva, kuid ainult ise pead olema
avatud ja tahtma midagi uut kogeda. Oma
hobideks peaksingi kõike seda, millest eelnevalt rääkisin, lisaks veel mööbli kallal
nokitsemist ehk nii-öelda restaureerimist
ja süvaveevõimlemist. Tõelise naudingu
sain paar talve tagasi, kui ostsin “Sõbralt
Sõbrale” keskusest uisud ja sestpeale saan
oma tiigil nendega tiire teha.

Loodan seda, mida olen õppinud ja kogenud, ka noortega jagada. Tahan koos
noortega leida ja kasutada selleks noorteprogramme ja projekte, et luua tingimused noore inimese mitmekülgseks
arenguks. Omalt poolt püüan luua igati
sobivaid tingimusi ja kordineerida nende
tegevust. Ainus, mis mulle muret teeb, on
see, et jätkuks noori, kes tahavad nutitelefonist välja, et seda kõike koos minuga
teha. Ootan noortekeskusesse noori ka
väljastpoolt Ulvit.
Tervitan ja ootan teid kõiki uuel aastal
Ulvi noortekeskusesse!“

Rohu küla sai katusega esinemisplatsi
Projekti toel muudeti
küla parki paigaldati katusega esinemisplats, mis avati 8. detsembril
18 kodu tuleohutumaks Rohu
ühise tantsu ja lauluga rahvamuusik Tiia Paisti eestvedamisel. Koos joodi
Vinni vald osaleb kaks aastat vältavas Päästeameti projektis „500 kodu tuleohutuks“,
millega aitab muuta vallas eriti kriitilises
seisus olevad kodud turvalisemaks. Projekti
sihtrühmaks on lasterikkad pered, puuetega
inimesed ja eakad, eelkõige üksi elavad eakad
inimesed.
Tänavu on Vinni vallas projekti toel tehtud
elektrisüsteemide korrastamis- ja pottsepatöid seitsmes kodus. Need kodud on saanud
nüüd endale uued küttekolded ja neisse paigaldati ka vinguandurid. Korstnapühkimisteenust sai tänavu 14 majapidamist.
Vinni vald on koostöös Päästeametiga kaardistanud oma piirkonna tuleohtlikud kodud,
mis selle projekti raames kindlasti abi vajavad. On esinenud juhtumeid, kus ühes kodus
tuleb ahju kordategemise asemel korrastada
kogu küttesüsteem.
Kodude tuleohutuks muutmiseks kasutati
sel aastal 13 721 eurot.
Elanikud on projekti hästi vastu võtnud.
Projekt jätkub tuleval aastal.
Mirjam Selli,
sotsiaalteenistuse juhataja

sooja teed ja söödi piparkooki.
Projektile saime toetust MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant algatatud
kogukondade EV100 taotlusvoorust. Taotlusvooru eesmärk on teha linnaja maakogukondade poolt kingitusi EV 100. aastapäevaks.
Rohu pargi külaplatsil toimuvad alates 2011. aastast traditsioonilised külapäevad ja teised ühisüritused, kuid seni puudus katusega lava esinejatele.
Kogukonna väliürituste korraldamise tingimused paranesid nüüd oluliselt, KOP kevadvooru toetusega soetasime ka ilmastikukindla telgi üritustel osalejatele. Aitäh ka Vinni vallale panuse eest projekti õnnestumisse
ning Rohu küla tublidele talgulistele, kes aitasid esinemisplatsi üles seada.
Külli Seppa
MTÜ Rohu Park
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Kes teab eduka pereettevõtte saladust?
Tundub, et saladust teavad Männiniidu aiandi ja Viru
Haljastuse eestvedajad. Alates 2005. aastast on peamiselt pereettevõttena toimetades saanud aiandus- ja
haljastusettevõtlus pere ainsaks sissetulekuallikaks.
Isegi sel määral, et ka suuri laienemisplaane praegu
ei peeta. Aiandi perenaine Katrin Valler ja tema poeg
Erik Rüütel räägivad, kuidas nii kaugele jõuti ja mida
soovitatakse teistele pereettevõtetele, et hoole ja vaevaga loodu püsiks.
„Kõigepealt töötasin omavalitsuses haljastajana, siis
kolm aastat FIEna samas valdkonnas ja siis tegime
osaühingu. Kui pärast majandussurutist haljastusturg
ära vajus, siis see aiandi idee meil tekkis. Hoovil oli
vana vundament, sinna ehitasime kasvuhoone ja nii
ta läks,“ kirjeldab Katrin ettevõtte algusaega.
„Mina olen sulandunud, ma olen enamiku aega
koolis käinud,“ lisab Erik kõrvalt. „Sisse kasvanud,“
täpsustab Katrin muigega ja Erik nõustub: „Jah,
12–13-aastasena käisin lehti riisumas, siis võtsin labida, siis sain juba juhiload ja oli asju vaja transportida
– ajapikku, vaikselt. Töö just meelakkumine ei ole, aga
raha on vaja teenida ja olen seni hakkama saanud.“
Katrini sõnul otsustas Erik oma saatuse alateadlikult ilmselt siis, kui ta ühel ammusel päeval teismelisena pidi midagi hekiga toimetama. Tükk aega hekki
põrnitsenud, arvas ta, et kui makstakse, võib kõike
teha. Erik naerab ja möönab, et nii oligi.
Praegu on ettevõttes Eriku rida haljastus ja Katrinil
aiandus. Ettevõtte kliendid on eraisikutest kohalike
omavalitsusteni, piirkond on Lääne-Virumaa, kuid
tööd on tehtud ka Ida-Virumaal.
Männiniidu aiandi lilled kaunistavad Lääne-Virumaal peaaegu kõigi kohalike omavalitsuste avalikku
ruumi. Eelmise hooaja suurim töö oli Tapa kesklinna
haljastus.
„Eks see on hooajatöö. Talvel tegeleme uue hooaja
ettevalmistamisega – tellimused, tarned ja müügitöö
– mina jaeklintidele lilli ja Erik eraklientidele maastikuehitust. Novembri lõpul tõmbas pere hooaja ot-

sad kokku, et nüüd mõneks kuuks aeg maha võtta ja
puhata, mõtteid koguda ja planeerida. Katrini arvates
lähevad asjad rappa siis, kui enne hooaega ei suuda
efektiivselt asju läbi mõelda. Eriku sõnul on hooajal
tööd 24/7.
Isiklikus plaanis hindavad mõlemad vabadust ja
arutlevad selle üle, mida ettevõtjaks olemine on andnud. Eriku sõnul on andnud julgust, oskust ettevõtmisi ja aega planeerida. Katrin hindab vabadust ise
olla, ise mõelda, teha, otsustada. „Piire ei ole – teen
nii palju, kui jaksan ja niipalju, kui palju on visiooni, kuhu ja kuidas. Ma võin periooditi 15 tundi tööd
teha, aga talvisel ajal hindan iseolemise aega.“
Millest pereettevõte aianduse valdkonnas piirkonna
või Eesti mõistes unistab? Selgub, et unistuste täitumisele on juba üsna lähedale jõutud. Eestis on avaliku
ruumi lillemajandus Lätiga võrreldes lapsekingades.
Selle üle on nad küll uhked, et olid üks esimesi valdkonna ettevõtteid, kes lõunanaabreid selles valguses
avastamas käis. Pioneeridena toodi kaasa ka Eestisse
avaliku haljastuse elemente: parklapiirete lillekaste,
nüüdisaegseid lilleampleid, mis võeti väga hästi vastu. Pikaajalisem unistus oli teha lilletorne, mida mõni
aasta tagasi pakkus Eestis vaid üks aiand, Põhja-Eestis mitte ükski.
Pärast Räpina aianduskooli lõpetamist oli Erikul
esimeseks tööks puitkonstruktsioonil lilletorni projekteerimine, mis Rakveres kohaliku toodanguna
valmis. „Esimesel aastal oli puhas omafinantseering,
aga kuna vastu võeti väga hästi ja huvi oli suur, taotlesime Virumaa Koostöökogult Leader-meetmest
rahastust. Nii neid Lääne-Virumaa omavalitsustesse
8 saigi. Selline uuenduslik asi. Tallinnastki ühest hotellist helistati ja öeldi, et nad tahaksid ka ja kohe on
vaja,“ naerab Katrin. Erik lisab: „Jah, aga nendega me
oleme nüüd maksimumvõimekuse peal, nendega on
palju tööd ja ilmselt neid uuel hooajal juurde ei tule.“
Mis pererahvast ettevõtjatele nende töö juures kõige
enam meeldib ja mis üldse mitte?

Eriku sõnul mõtleb ta tipphooajal ikka 24/7 tööle.
„Vahel hommikul ärkad stressist higisena, vastutus
on ikka väga palju suurem kui palgatöölisena. Siis
tuleb välja lülituda ja sporti teha, spaasse või sauna
minna, magada.“ Talle meeldib aga see, et saab palju
õues olla, töö pole üksluine ega nüri, saab rakendada
koolis õpitud maastikuehitust, haljastust.
Katrinit nörritab Eesti ilm, mis on aednikule paras
nöök ja vahel tüütab lihtsalt ära. Nagu kaks viimast
kevadet. Aga inimestega saab hakkama. Kuigi hooajal, kui peab korraga jõudma igale poole, siis see on
raske. Aga muidu ei tunne ta millestki puudust ega
kurda, sest kõik on praegu väga hästi.
Erik lisab, et kui peaks millalgi laienemisele mõtlema, siis sellist tööjõudu, kes valdaks nii aiandust kui
maastikuehitust, on kohapealt või Eestist raske leida.
Ja nende väljaõpetamine võtab omakorda aega. Perefirma on väljaõpetamist proovinud, kuid saadud
õppetunnid tegid nad ettevaatlikuks.
Erik ja Katrin peavad oma ettevõtet perefirmana ka
seetõttu, et ei suuda igaks kuuks tööd garanteerida.
„Ja nii universaalseid inimesi, kui vaja oleks, on selles
valdkonnas vähe. Kes vähegi andekad ja võimekad
on, teevad juba konkurendina oma ettevõtte.“
Tulevikuplaanidest rääkides on ema ja poeg enesekindlad: „Ettevõtlus ei tähenda minu jaoks suuri käibenumbreid, neid ei pruugi ka ajapikku tulla. Jõukuse
näitajad on minu jaoks hoopis teised.“ Eriku sõnul
nad uueks hooajaks liigsuuri plaane ei tee, kesken-

Meenutades möödunut - Vinni lasteaed 65
1. detsembril kogunesid Vinni päevakeskusesse endised ja praegused Vinni lasteaia töötajad, et tähistada
lasteaia aastapäeva. Nimelt täitub tänavu 20. detsembril 65 aastat väikelaste mängurühma avamisest. Mängurühm avati Vinni mõisahoones ja oli mõeldud Vinni aleviku kohalikele lastele.
Peagi jäid ruumid lastele kitsaks, mistõttu majand otsustas ehitada uue lasteaiahoone. Tammiku äärde see
maja ehitatigi, täitsa uus, just väikelastele lasteaiaks.
Just nii kõik algas. Peagi möödub sellest algusest 65
aastat. Praegune lasteaeaiamaja on tammikuäärsest
lasteaiast järgmine, see ehitati vanasse mõisa õunaaeda
– nüüdisegne, avarate rühmaruumide ja õue mänguväljakutega.
Oli põhjus kokku tulla, et tähistada üht algust, pidada väike aastapäevapidu, meenutada möödunud aegu
ja olnut, mille kõigega tol ajal lasteaias tegeleti, millest
rõõmu tunti, mille üle kurvastati ja mis pani imestama. Meenutati inimesi, kes lasteaias töötasid, meenutati lapsi, kes olid lasteaias kasvandikeks, sest igaüks,
kes seal käis, jättis oma jälje sellesse aega, kui ta seal
oli, liikus ja käis, mängis, laulis ja tantsis, valmistas
õppevahendeid ja mänguasju, oli laste jaoks olemas.
Saatsime õnnitluse sünnipäevalapsele, endisele lasteaia meditsiiniõele ja juhatajale Ludmilla Pitkele, kellel
kohtumispäeval, 1.detsembril täitus 89. eluaasta.
Ühel päeval astus minu juurde üks mees ilusa mõttega koguda materjale, et koostada Vinni aleviku elu-olu

ja majandi aja- ja arengulugu kajastav raamat Vinnist.
See mees oli endine majandi kauaaegne zootehnik ja
majandi juht Juhan Ratnik. Tema palus mul koguda
materjale lasteaia arengust ja Inge Arulal klubi tegemistest. Oleme seda tööd teinud vast aastakese. Endiste lasteaednike kohtumisel oli kohal ka Juhan, kes
innustas kuulajaid oma mälestusi kirja panema ja neid
nüüd juba uude lasteaeda edastama. Materjalide kogumine jätkub - kogutakse kokku ajalugu kuni käesoleva
ajani.
Siiani on oma mälestusi jaganud endised lasteaia
töötajad. Suur tänu Aita Heiskonenile, Anne Prooverile, Toini Keremele ja kõigile teistele, kes oma mälestusi
jagasid ning fotosid kinkisid. Erilise kingi tegi Maie
Seinpere, kes kinkis foto mõisas tegutsenud mängurüma lastest, tema nende hulgas.
Siinkohal üleskutse endistele kasvandikele ning lapsevanematele - on ehk teilgi meeldivaid mälestusi,
mida soovite jäädvustada ning fotodega illustreerida.
Kindlasti on kasvatajaid, kes on kogunud laste huvitavaid ütlemisi või jutukesi rubriiki „Lapsesuu ei valeta“.
Loodan, et materjalide kogumine jätkub ning töö tulemus valmistab rõõmu.
Soovin kõigile rõõmsat jõulude ootust ning rahulikke jõule!
Reet Rannakivi,
endine lasteaednik

Sissi ja Jessica esinesid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
15. novembril Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimunud muusikalektooriumis esinesid 7. - 12. klasside
õpilastele lauljatarid Sissi (Sissi Nylia Benita) ja Jessica (Carine Jessica
Kostla) kavaga “Sissi ja Jessica rännakud”.
Avalooks esitati lugu pealkirjaga „Royals“ .
Short back story, nagu Sissi seda
nimetas, tutvustas põgusalt tüdrukute sõbrunemist juba lasteaias,
kus nad ühes lasteaiarühmas käisid
ja sealt edasi koos Viimsi põhikooli
õppima asusid.

Neidude sõnumiks õpilastele oli,
et kui huvisid maha laidetakse, tehke ikka oma asja ja ärge pange tähele. „Laske elul loogiliselt minna,“
selgitas Sissi.
Publikust esitatud küsimusele tänapäevaste laulude esitamise kohta
vastas Sissi, et electronic dance music
on tühi ja aegumatud on meloodiaga head lood.
Esinemise lõpulooks esitasid
lauljatarid Jana Hallase laulu „Kus
kulgeb kuu“, mis varasemast tuttav
Eda-Ines Etti repertuaarist.
Marge Sepping

dutakse pigem kvaliteedile kui kvantiteedile, eesmärk
on hoida firma stabiilsena. Katrin hindab ettevõtlust
põnevaks valdkonnaks, kus on huvitav katsetada teistelgi aladel.
Katrin on veel tegev Virumaa Ettevõtlike Naiste Ühingus, mille asutajataliige ta ühtlasi on. Umbes 30-liikmeline ühing on nüüdseks kümme kuud
tegutsenud ja huvi on ühingu vastu suur. Ühingu
eesmärk on koondada piirkonna ettevõtlikke naisi,
olla eeskujuks ja inspireerijaks uutele tulijatele. 15.
veebruaril korraldavad ettevõtlikud naised Rakveres
visiooniseminari.
Kesk-Euroopas on täiesti loomulik, et väikesed pereettevõtted tegutsevad põlvest põlve. Katrinile läheb
korda, et Eestiski on hakanud taastuma taoline järjepidevus. Kartin on neljandat ja Erik viiendat põlve
aednik. „Selleks, et see toimiks, peab vanem põlvkond oskama lahti lasta. Peab otsima uusi väljakutseid. Kui õige aja mööda lased, laguneb lõpuks kõik
käest.“
Aga mida Erik siis teeks, kui ta haljastuse ja aiandusega ei tegeleks? Erik muigab: „Ei teagi. Ma käin vahel
koolis tunde andmas. Räpinas, n-ö hobi korras.“ Ta
läheks meelsasti ka kohalike koolide õpilastele oma
eriala tutvustama. Nii et koolid, kasutage head võimalust ja kutsuge külla rahvusvaheliselt tunnustatud
haljastaja-maastikukujundaja noori inspireerima.
Keit Lipp, MTÜ Virumaa Koostöökogu

Vinni-Pajusti Gümnaasium tähistas
isadepäeva kontserdiga
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis toimus 9. novembri õhtul isadepäeva kontsert, kus esinesid õpilased esimesest klassist kuni gümnaasiumini välja.
Kontserdile olid kutsutud nii kooli õpilased kui
ka nende vanemad ja teised pereliikmed.
Kontserdi avakõne pidas õppejuht Tiina Rannar, kes rõhutas just isa tähtsust perekonnas. Pärast seda astusid esimeste klasside õpilased publiku ette laulude ja luuletustega ning neile järgnes
kolm laulu õppejuhi ja tema poja esituses.
Ühtaegu lõbus ja mõtlemapanev oli näidend
„Lastevanemate koosolek“, mille olid õpetaja
Mart Pitsneri juhendamisel ette valmistanud
5.–7. klassi õpilased. Peategelaseks oli inimõigusaktivist, kes tuli lastevanemate koosolekule ning
hakkas seal hoolega õpilaste õiguste eest seisma.
Küllap küsis aga enamik vaatajaid endalt, kui
kaugele võib kellegi õiguste kaitsmisega minna
ning kas liigne innukus õpilaste puhkuse ja meelelahutuse eest hoolitsemisel ei riku mitte õigust
haridust omandada.
Näidendile järgnesid taas laulud ja luuletused
solistide ja suuremate koosseisude esituses. Teiste hulgas võis kuulda näiteks 6. klassi poisteansamblit, 3. klassi tüdrukuteansamblit ning 5.–7.
klassi segaansamblit. Sinna vahele mahtus veel
8. klassi õpilase Paula Linde omaloominguline
kandlepala ning 4. klassi õpilaste humoorikas
sketš „Kuidas Kalevipoeg tahtis hakata kive loopima“. Esinejate peamisteks juhendajateks olid
õpetajad Katrin Pall ja Terje Andresson.
Üks kontserdi vaieldamatuid kõrghetki oli 11.

klassi õpilaste luulevormis vaatemäng „Kui mu
isa koolis käis…“. Õpetaja Marge Guljavini eestvedamisel valminud luulekavas jutustasid 11.
klassi poisid nii oma isade kui ka enda kooliajast,
jagasid põnevaid, naljakaid või vahel ka nukravõitu seiku isa nooruspõlvest, arutlesid perekonna ja kodu teemadel ning mõtisklesid elu, sõpruse ja armastuse üle.
Kontsert lõppes muusikalise osaga, kus Hanna-Marie Eliste ja Anne-Ly Linde laulsid duetti
ning kogu koosviibimisele pani lõbusa punkti
mudilaskoori esituses kõlanud „Kungla rahvas“.
Kuigi kontserdi ettevalmistamiseks kulunud
aeg oli pikk ja töine, paistsid nii kuulajad, esinejad kui ka õpetajad tulemusega väga rahule jäävat. Õpilased said taas ühe kogemuse võrra rikkamaks ning kõigi kohale tulnud perede jaoks oli
kindlasti tegu meeldivalt koos veedetud õhtuga.
Eks oma perega lähedasemaks saamine olegi ju
tegelikult isadepäeva kõige sügavam mõte.
Terje Andresson

Simuna kihelkonna noorte kohtumisõhtu
Laekveres
da, pole harjutud kontsertidel käima. Eks oli see

7. detsembril toimus Laekvere rahvamajas Simuna kihelkonna noorte kohtumisõhtu, millega
tähistati Laekvere noortetoa 16. aastapäeva. Traditsiooniliselt käiakse üksteisel külas. Seekord
oli Laekvere noortetoa kord võõrustada Rakke,
Roela, Simuna ja Väike-Maarja noori, kokku 60.
Külalisesinejateks olime kutsunud Brigita Murutari ja Paul Neitsovi. Oli väga meeldiv kontsert.
Kahjuks oli noori, kes ei osanud sellest lugu pida-

nende jaoks uus kogemus. Ka Brigitale ja Paulile
oli see uus. Nad ei ole enne sedasi noortele esinenud.
Õhtu teisel poolel tegi diskot meie hea ja ammune tuttav Taavi Taar. Kohtumisõhtuga jäid
kõik väga rahule.
Aitäh kõigile osalejatele!
Heldi Aava,
Laekvere laste- ja noortetoa huvijuht
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Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!

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.
99 Ludmilla Arro
98 Laine Väinaste
97 August Kondoja
92 Asta Jurelevitš
92 Õilme Heina
90 Feliks Koppel
89 Niina Sepp
89 Koidula Basarov
89 Loori Ustav
88 Endel Vahtra
88 Ester Pihlak
87 Endel Tikop
87 Lehte Valter
87 Asta Kaasler
87 Valja Kasemaa
86 Raunalt Toming
86 Luule Velbo
86 Heino Tombach
86 Laine-Rosalie Ilves
85 Elvi-Helene Korka
85 Silvi Keskküla
85 Kaunileid Pukk
84 Ülo Leon
84 Eila Puumalainen
83 Inge Ojavee
83 Leela Sihvart

83 Virve Talalaev
83 Aino Keinaste
83 Elvi Kirsimägi
83 Linda Käba
83 Aino Pedius
82 Lehte Petrova
82 Maire Alt
82 Väino Kanarbik
81 Ida Kannikainen
81 Leena Natus
81 Tiiu Kuntor
81 Maria Basistaja
81 Ilme Senka
81 Helvi Keel
80 Maie Onga
80 Lovisa Saar
80 Niina Nurmsalu
75 Jaak Kaur
75 Ants Nõlve
75 Silvi Timmermann
75 Elvi Lavonen
75 Malle Bachhaus
75 Kunnar Soon
70 Erna Vestenberg
70 Heinrich Rohtsalu
70 Heiki Lindpere
70 Tarmo Einar Nyholm
70 Peep Võrk
70 Niina Lippasaar
70 Gunnar Vesiloo
70 Urve Olman

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!

Rivo Roosmägi - 29. oktoobril
Glen Rebane - 3. novembril
Fredy Väli - 8. novembril
Kelly Kristmann - 21. novembril
Kerdo Lukk - 21. novembril
Saskia Šveters - 22. novembril
Lenna Jalak - 23. novembril
Helena Rääk - 25. novembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Veaparandus

Novembrikuu vallalehes ilmunud loo „Matk Loobult Joaveskile“
autoriks sai ekslikult märgitud Terje Andresson. Loo tegelik autor on VPG 10. klassi õpilane Ander Mägi. Vabandame lugejaid
ekistamast.
Hilje Pakkanen

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...
Aare Vellema		
Ruth Sillamaa 		
Alar Kajo			
Aili Tarum		
Helgi Kuusk		
Luule-Rita Renel		
Tiit Paltser		
Karl Aunapuu		
Mati Aasamets		
Lehti-Miralda Kabalnitski

13.07.1957 - 6.11.2018
19.04.1965 - 11.11.2018
17.05.1959 - 13.11.2018
15.09.1938 - 16.11.2018
6.04.1925 - 19.11.2018
23.12.1928 - 20.11.2018
7.06.1958 - 21.11.2018
29.09.1931 - 24.11.2018
21.04.1943 - 26.11.2018
15.09.1940 - 2.12.2018

Sügav kaastunne omastele.

Helkur on kõige odavam elukindlustus

Kuna käes on aasta kõige pimedam aeg, on
väga oluline, et oleksime pimedas liikudes nähtavad. Teemaga seoses mõtlesid VPG TORE
liikmed, et võiksime anda oma panuse teadlikkuse tõstmisel. Mõeldud, tehtud! Üritust
planeerides tuli idee, et saaksime kaasata ka
lapsevanemad, kes ju hoolitsevad selle eest, et
laps oleks pimedas nähtav.
Idee puid kaunistada saime noortetubade
projektist „100 helkuripuud Eesti 100. sünnipäevaks“.
VPG kooliteed ääristab pikk pihlakate rida
ja sellele me keskendusimegi. Ilmataat saatis
meile katsumuseks külma, vihmase ja tuulise
ilma, kuid see meid ei peatanud. 12. novembri

Alles see oli...
Alles see oli, kui 1999. aasta sügisel
tulid kokku „esimesed pääsukesed“,
s.t. agaramad eakad, et asutada omaette klubi, mis sai nimeks Mõttelõng ja
mida ta kannab tänini – juba 19 aastat.
Me mõistame üksteist, me toetame
üksteist, meil on ühised rõõmud ja mured. Me laulame koos sünnipäevalaule,
isamaalisi laule. Me kurvastame koos,
kui keegi meie hulgast või lähedastest
on igavikuteele lahkunud. Koos on kergem.
Meie toimimist ja tegevust on kogu
aeg toetanud Vinni Vallavalitsus – eks
me ole ju üks osa sellest suurest perest.
Suur tänu abi ja mõistmise eest!
Oleme koos külastanud teatrietendusi
nii kodu- kui pealinnas, Jõhvi Kontserdimajas, koos käinud ekskursioonidel
nii kodu- kui välismaal. Oleme kohtunud poliitikutega nagu Edgar Savisaar,
Toomas Varek, Kristiina Ojuland, Hanno Pevkur jt. Oleme kohtunud näitlejatega, nimetagem siin Ferdinand Veiket, Heino Aadlat, Margus Groznõid jt.
Meie koosviibimisi on ilmestanud tuntud ühiskonnategelased Ilme Post, Leo

õhtul oli kohale tulnud nii lapsi, lapsevanemaid
kui ka õpetajaid. Puud said uhke rüü, mis helgib kaugele nagu öeldes, et kõik saaksid sama
nähtavaks vaid ühe helkuri kinnitamisega enda
riietele.
Tiivustatuna kordaläinud üritusest, otsustasime et teeme järgmisel hommikul koolis ka
helkurite kontrolli ja kui keegi veel vajab, saab
kooli logoga helkuri. Lootsime, et vajajaid on
vähe ja sügise alguses tehtud kontrollist on ehk
õppust võetud, teadlikkus on tõusnud. Meid
tabas aga negatiivne kogemus, kui selgus, et
suurel hulgal lastel helkur puudus.
Kuna helkuri mõte on kellestki hoolimine,
siis karistada keegi ei saanud, aga TORE-kad

Saluste, Ants Paju, Tarmo Linnas, Raivo Riim, Kaja Altermann, Vello Tafenau jt. On olnud kohtumisi huvitavate
ja sensitiivsete sugemetega inimestega:
Greta Kello, Lille Lindmäe, Merli Mitt,
Signe Kalberg jt. Kokakunsti saladusi on meile vahendanud Eve Tamm ja
Koidu Bergmann. Nimetaksin veel ära
mõned huvitavamad väljasõidud: Riigikogu hoone Toompeal, teletorn, Kumu,
ERM, Narva kindlus, lennusadam ja
meremuuseum, jaanalinnufarm, Kilp
lala jpt.
Alles see oli, kui lapsella lustilla luhal
ma mängisin kaskede all... Kuhu küll
need aastad on jäänud? Mis on neist
(meist) nüüd saanud?
Alles see oli, kui hoidsime ema põllepaelast ja ootasime jõulutaati. Nüüd
kiigutame põlvedel lapselapselapsi ja
ootame ikka jõulutaati, ootame jõuluimet, et poleks nälgivaid lapsi, poleks
sõdu, et kõigil oleks turvaline elada.
Hea teekaaslane, pensionär ja tulevane pensionär: aita abituid, kaitse kodutuid, anneta ja armasta oma ligimest
kui iseennast! Ilusat jõuluaega!
Vilve Tombach,
Mõttelõnga preseident

panid kõigile südamele helkurit kasutada. Eesmärk ju on: turvaliselt kooli ja koju!
Leidkem siis õhtul natuke aega, et üle vaadata
oma pere üleriided ja veel parem koos lapsega
helkur riietele kinnitada. Laps ju õpib eeskujust!
Samal nädalal toimus ka algklassides helkurinädal, kus räägiti veelkord helkuri vajalikkusest, kavas oli temaatilisi mänge, täideti
töölehti.
Loodame, et need üritused panid mõtlema
selle üle, kui palju me tegelikult ise saame ära
teha, et elu oleks turvalisem ja ka pimedal ajal
oleks võimalik ohutult liigelda.
Ly Räpo,VPG

On advendiaeg…

Aeg mõtiskleda, vaadata natuke tagasi ja natuke edasi.
Pajusti klubis on olnud sellel aastal tegevusi peaaegu kõigile.
Klubisse on olnud oodatud nii lapsed, noored kui vanad. Klubi on hakanud toimetama ka väljaspool klubihoonet. Kõik,
kes on tahtnud midagi enda jaoks leida, on ka leidnud.
Advent algas sel aastal natuke teistmoodi kui varemalt. Traditsiooniliselt on advendi algus olnud alati õues koos meie
klubi tantsijatega. Sellel aastal oli meil hoopis üks südamlik
kontsert Henry Laksiga. Advendiküünla süütasid seekord
vallavanem Rauno Võrno ja Viru-Jaakobi koguduse õpetaja
Tarmo Linnas. Advent jätkus Inga ja Toomas Lunge kontserdiga Viru-Jaagupi kirikus ja lõpeb jõuluaja tantsuõhtuga. Lastele toimus piparkoogimajade kaunistamise töötuba ja tulekul
koduste laste ja suurte perede jõulupidu.
Advendiaja lõpetame 5. jaanuaril kuuskede põletamise Talvise Tammiku Tantsupeoga, kus tuules ja vihmas (loodame,
et ikka lumes) ja hiljem toas tantsivad, momendi seisuga 10
rühma meie vallast, maakonnast ja Nõost. Kava paneb kokku
meie oma tantsuõpetaja Ene Saaber.
Jälgi klubi tegemisi Facebook´ is Pajusti klubi lehelt ja oled
alati kursis, mis majas toimub.
Saabusid müügile 27. aprillil toimuvale Kaunimate aastate
vennaskonna kontserdi pileteid. Kohtade arv on piiratud, nii
et kes ees see mees. Piletid on müügil Piletilevis ja ja Piletimaailmas.
Ilusat advendiaega ja tegude rohket uut aastat.!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja

SÜNDMUSTE KALENDER
Laekvere rahvamajas:
L, 5. jaanuaril Laekvere rahvatantsijad Pajustis talvisel Tammiku tantsupeol.
P, 13. jaanuaril kell 12.00 Vinni valla lauluklubide pühapäev.
P, 20. jaanuaril kell 12.00 rahvaõpistu koos mälutreener Anu Joonuksiga.
L, 26. jaanuaril kell 19.00 naisrahvatantsurühma Pärlike 20. aastapäeva pidu Muuga mõisas.
Pajusti klubis:
N, 27. detsembril kell 12.00 Vinni valla suurte perede jõulupidu.
Info Gaidi Kasu, tel 5399 4071.
L, 5. jaanuaril kell 16.00 talvine Tammiku tantsupidu maakonna tantsurühmade osalusega.
Pühadeaja lõpetamine koos kuuskede tänamise ja põletamisega ning tantsimisega õues ja
toas. Tasuta.
K, 9. jaanuaril kell 11.00 beebiklubi.
T, 15. jaanuaril kell 13.00 Pajusti seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine.
K, 23. jaanuaril kell 11.00 beebiklubi.
Roela rahvamajas:
K, 8. jaanuaril 13.00 Roela eakate klubi Remmelgas uue aasta kohvilõuna.
N, 9. jaanuaril kell 17.30 Oriflame tootetutvustus.
E, 20. jaanuaril kell 13.00 tõnisepäeva kontsert, kus meestelaulu esitavad Viru-Nigula ja
Roela meesansambel ja Rakvere meesansambel Sõbrad.
Simunas:
T, 31. detsembril kell 16 vana-aastaõhtu jumalateenistus Simuna kirikus. Lahkunute
mälestamine.
EELK Simuna koguduse jumalateenistused on igal pühapäeval algusega kell 11.00.
Venevere seltsimajas:
L, 26. jaanuaril kell 10.00 II Vinni lahtised meistrivõistlused sudokude lahendamises.
Vinnis:
P, 6. jaanuaril kell 12.00 VIII Vinni-Rakvere talvejooksusarja I etapp stardiga Vinni
Spordikompleksi juures, finiš Rakvere staadionil. Distants 10 km. Korraldab MTÜ Vinni
Terviserajad. Info Andrus Lein, tel 5660 3585.
Vinni päevakeskuses:
Kolmapäeviti kell 10.30 - 11.30 võimlemine.
Neljapäeviti kell 11.00 - 14.00 meisterdamine.
R, 11. ja 25. jaanuaril kell 10.00–12.00 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel.

Lauluproovide kuupäevad täpsustamisel.
Päevakeskus vajab juuksurit!
Päevakeskus avatud T-R 11.00-16.00.
Päevakeskuse telefon 325 7300 või paevakeskus@vinnivald.ee
Viru-Jaagupis:
T, 8. jaanuaril kell 13.00 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu kontserdiga ans. Akord
Rakverest.

Haridusüritused jaanuarikuus

7. jaanuaril Roela lasteaias “Aitäh, kuusepuu!”.
7. jaanuaril Kulina lasteaia metsamatk “Jäljed lumel“.
7. jaanuaril kell 9.-9.30 Vinni lasteaia saalis kolmekuningapäeva tähistamine jõulupuu
tänamisega.
7.-12. jaanuarini stiilinädal Põlula koolis.
10. jaanuaril kell 9.50 „Insenerid kõrgkooli - meil on teid vaja!” VPG 10.-12. klassile.
11. jaanuaril kell 11.30 kontsert Moonaküla Muusikapatrullilt VPG 7.-12. klassile.
11. jaanuaril Roela lasteaia aastapäeva tähistamine.
12. jaanuaril kell 9.00 VPG matkarühm avastab Virumaa jugasid Padaorust Toilani. Väljasõit
kell 9.00 Vinni spordikompleksi juurest, osamaks 5 €.
14.-18. jaanuarini kabeturniir Tudu koolis.
15. jaanuaril kell 9.50 Tartu Ülikool tutvustab VPG 10.-12. klassile maastikuarhitektuuri
eriala.
15. jaanuaril Roela koolimajas algab koolitus “Imelised aastad” väikelaste vanematele.
16. jaanuaril kell 12.20 talvine seiklusmäng Tudu kooli staadionil ja pargis.
21. jaanuaril kell 15.30 Pajusti lasteaias Teatrikese etendus “Havi keelest, havi meelest“.
21. jaanuaril kell 17.00 Playback Tudu koolimajas.
22. jaanuaril kell 8.55 ans. Põhja-Tallinn kontsert “Läbi raskuste tähtede poole” VPG 6.-12.
klassile. Pilet 2 €.
22. jaanuaril 9.30-10.00 Vinni lasteaias Eesti lasteteatri etendus “Seitsme maa ja mere
taga“.
23. jaanuaril 10.30-11.30 Vinni lasteaia õuealal talvetrall.
25. jaanuaril kell 8.55 VPG esimeste klasside aabitsapidu.
25. jaanuaril stiilipäev Kulina lasteaias.
29.-31. jaanuarini VPGs teadmiste teatejooks 4.-12. kl (iga päev üks vanuseaste: 4.-6.; 7.-9.
ja 10.-12. kl), korraldab õpilaesindus.
30. jaanuaril kell 9.25 Tudu koolimajas “Arvutame võidu“ I etapp.
31. jaanuaril kell 9.30 Pajusti lasteaias Diana Liivi klaverijutud „Pähklipureja“.
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