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Volikogu kinnitas 2020. aasta eelarve koostamiseks vajalikud piirmäärad, toetused jmt.
Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt
kaetava osa määr. Vinni valla lasteaedades
2020. eelarveaastaks vanemate poolt kaetavate
õppekulude määraks kinnitati 240 eurot lapse
kohta aastas ehk samapalju kui 2019. aastal.
Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine.
Vinni vallas elavatele 7-19-aastastele noortele
kompenseeritakse 2020. aastal Vinni valla eelarvest õpilaste huvitegevuse kulusid taotluse
esitamisel 85% ulatuses kuludokumentides fikseeritud summast.
Sotsialtoetused. Volikogu otsustas 2020. aastal jätta muutmata madala sissetuleku piir, kuna
toimetulekutoetuse piiri ei muudeta.
Sotsiaaltoetuste piirmäärad 2020. aastaks
Volikogu kehtestas alates 1. jaanuarist 2020
sünnitoetuse suuruseks 400 eurot ehk sama
suure nagu 2019. aastalgi. Mitmikute sünni puhul arvestatakse sünnitoetus kahekordses määras lapse kohta ning makstakse kahes jaos: 50%
toetusest pärast laste sündi, teine pool toetusest
pärast laste aastaseks saamist tingimusel, et nii
lapsed kui toetust taotlev vanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Vinni valla
elanikud alates laste sünnist kuni laste aastaseks
saamiseni.
Volikogu jättis ka teised sotsiaaltoetused
2019. aasta tasemele: matusetoetuse suurus on

ka 2020. aastal 350, küttetoetus kuni 275 eurot aastas ning ranitsatoetus 125 eurot. Eakate
sünnipäevatoetuse suurus on 2019. aastal: 75-,
80-, 85-aastastele 30 eurot, 90-99-aastastele 50
eurot, 100-aastasele ja vanemale 100 eurot.
Maamaksumäär
Volikogu otsustas jätta 2020. aasta maamaksumäära 2019. aasta tasemele, mis on 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas.
Aktsiate omandamine ja AS-ile Emajõe Veevärk varade üleandmine
Volikogu otsustas astuda AS-i Emajõe Veevärk aktsionäriks.
Vallas tegutsevatest vee-ettevõtjatest oli AS
Emajõe Veevärk ainus äriühing, mis huvitus
laienemisest aktsionäride ringi suurenemisega
ning oli valmis asuma vallaga läbi rääkima. Volikogu võttis vastu otsuse astuda AS-i Emajõe
Veevärk aktsionäriks. Esmalt liitus Vinni piirkond (Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Kadila, Kulina, Vetiku, Inju, Koeravere, Kakumäe).
Käesolevaks ajaks on valmidus ja vajadus
liituda ka Laekvere (Laekvere alevik, Moora,
Muuga, Rahkla, Paasvere ja Venevere küla), Roela (Roela ja Tudu alevik, Küti ja Lepiku küla)
ja Rägavere (Ulvi küla) piirkonnaga, et tagada
võrdne kohtlemine ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise jätkusuutlikus.
Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

Volikogu kiitis heaks otsuse, millega ühtlustatakse Laekvere piirkonna teenuste hinda teiste
piirkondadega. Tulenevalt vajadusest tagada
vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise järjepidevus on tekkinud vajadus liituda AS-iga
Emajõe Veevärk järgmistes piirkondades: Laekvere alevikus, Moora, Muuga, Rahkla, Paasvere
ja Venevere külas, Roela ja Tudu alevikus, Küti,
Lepiku ja Ulvi külas.
Volikogu lõpetas Vinni valla arengukava aastateks 2019-2030 lisa 1 muutmise ja eelarvestrateegia kinnitamise 2020-2023 esimese lugemise
ning suunas dokumendid avalikustamisele.
Avalikustamise perioodil 31.10. - 15.11.2019
sai kirjalikke ettepanekuid esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks.
Projektis osalemine
Volikogu kiitis heaks otsuse osaleda Interreg
Kesk-Läänemere programmis. Taotlusvooru
esitas vallavalitsus ühe partnerina 15. oktoobril taotluse toetuse saamiseks raudteepärandi
tutvustamiseks, investeeringute tegemiseks ja
turundamiseks. Objektina käsitletakse Sonda-Mustvee endise kitsarööpmelise raudtee
Vinni valla piires olevat endist raudteetammi ja
sellega piirnevat ala.
Kolm aastat vältava projekti tegevuste maksumus on ligi 100 000 eurot, millest vallapoolne
omafinantseering moodustab toetuse rahastamisotsuse korral 15,5%.

Vinni Vallavolikogu otsustas 28. oktoobri
istungil, et annab AS-ile Emajõe Veevärk
üle Ulvi, Roela, Tudu, Lepiku, Küti, Laekvere, Moora, Rahkla, Muuga, Paasvere ja Venevere asula vee- ja kanalisatsioonitaristu,
mille eest omandatakse ettevõtte aktsiaid.
Lisaks määrati AS Emajõe Veevärk nendes
piirkondades vee-ettevõtjaks.
Aastast 2018 on ettevõte riigihanke tulemusel teenust pakkunud endise Laekvere valla
piirkonnas ning selle aasta algusest Vinni ja
Pajusti piirkonnas. AS Emajõe Veevärk on
olnud usaldusväärne partner ja näidanud, et
saab hakkama nii uute kui ka vanade trasside

haldamisega. Seega ei olnud raske seda otsust
teha.
Vallaelanikele tähendab see aga seda, et hind
hakkab olema kõikjal üks – veeteenuse kuupmeetri hind 1.463 eurot ja reovee hind 1.85
eurot – ehk selline, millise on ettevõttele kinnitanud Konkurentsiamet. Vee- ja kanalisatsioonihindade ühtlustamine toob kaasa teenuse hinna olulise langemise Laekvere aleviku
elanikele, kus uus vee kuupmeetri hind on ligi
euro (0.92) ja reovee kuupmeetri hind 0,72
euro võrra soodsam vanast hinnast. Roela aleviku elanikele läheb veeteenuse osutaja vahetumisel samuti hind mõnevõrra soodsamaks.

Kevadel valmis uus Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. Selles
oleme ette näinud suuri investeeringuid, et
puudulikud ja amortiseerunud tehnilised lahendused korda teha ning AS-il Emajõe Veevärk on võimekus neid ka ellu viia. Suurt abi
loodame KIK-ilt ja esimesed positiivsed otsused on tehtud – kevadeks saab Vetiku küla uue
puurkaevu ja ka puhasti hakkab korralikult
tööle. Kiiremas korras on vaja suurt investeeringut Vinni alevikku ja selle võimalikkuse
üle peetakse praegu KIK-iga läbirääkimisi.
Eerik Lumiste,
abivallavanem

Vee- ja kanalisatsioonihind ühtlustub üle valla

Helle Noorväli pälvis Vinni teenetemärgi

Õiend

Vallavanem Rauno Võrno andis 1. novembril Laekvere rahvamajas toimunud Vinni
valla 29. aastapäeva kontsert-aktusel üle
Vinni teenetemärgi Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi direktorile Helle Noorvälile.
“Helle Noorväli elutöö on olnud Mõdriku
kooli - nii me oma Vinni valla kõrgkooli
hellitavalt kutsume - hea käekäigu eest seismine ja seda läbi liitumis-, sulgemisohu ja
muutmistuulte,” ütles vallavanem.
Helle Noorväli asus kooli juhtima 2001.
aastal, kui Mõdriku Tehnikumi ja Rakvere
Pedagoogikakooli baasil moodustati Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool. 2008. aastal
muudeti Lääne-Viru Kutsekõrgkool Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliks. 2019. aastale, mil kool muutis taas nime, eelnesid aga
keerulised ajad, mil kooli kohale kuhjusid
sulgemisohu tumedad pilved. Kuid kooli juht on koos tööka kollektiiviga suutnud
murepilvede kiuste kooli hoida ja arendada.
Tänavu 1. septembril täitus Helle Noorvälil 41 aastat pedagoogilist tööd Mõdrikul.
Helle Noorvälit on aastaid valitud Vinni
volikogusse, kus ta aktiivselt kaasa lõi, juhtides hariduskomisjoni.
2003. aastal valiti ta Lääne-Virumaa sotsiaalvaldkonna aasta inimeseks. Kutsehari-

Koduvalla Sõnumite septembrikuu artiklis
„Alustame uut õppeaastat“ oli lõik:
„Keeruline on olukord ka Vinni-Pajusti gümnaasiumis. Kui rõõmu võib tunda arvukast esimesest ja teisest kooliastmest (1.-3. klass 138 ja
4.-6. klass 129 õpilast), siis kolmandas kooliastmes (7.-9. kl) on õpilasi 82. Kõige keerulisem
on sealjuures järgmisel õppeaastal kümnenda
klassi komplekteerimine, sest põhikooli lõpulennu puhul on tegemist täieliku anomaaliaga
- 9. klassis õpib vaid 10 õpilast. Ei ole seletust,
miks just 2004. aastal Vinni vallas sündide arv
nii madalseisus oli.“
Sellise info jagamine vallarahvaga on tekitanud ekslikke tõlgendusi, justkui ei avataks
Vinni-Pajusti gümnaasiumis uuel õppeaastal
10. klassi. Tegelikult kinnitame, et Vinni-Pajusti gümnaasiumis avatakse jätkuvalt sügisel 10.
klass. Ametnike ja koolirahva ühispingutuste
tulemusel loodame, et seal asub õppima ka naaberomavalitsuste õpilasi.
Rauno Võrno,
vallavanem

duse edendamise eest Lääne-Virumaal austasustati teda 2007. aastal Valgetähe V klassi
ordeniga. 2018. aastal tunnustas VIROL
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektorit
Helle Noorvälit Elutöö auhinnaga.
Helle Noorväli on 21. inimene, kes on pälvinud Vinni teenetemärgi.
Vinni Vallavalitsus seadis teenetemärgi
sisse 2015. aastal, et avaldada austust ja tunnustust inimestele, kelle aastatepikkune töö
ja tegevus on positiivselt mõjutanud Vinni
valla arengut ja mainet, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust
vallale.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
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Kinnitame, et Vinni-Pajusti
gümnaasiumis avatakse
10. klass

Aastalõpp läheneb hoogsalt. Kõikjal vallas käivad
ettevalmistustööd peagi
saabuvaks
jõuluajaks.
Kus harjutatakse usinalt
etteasteid peol esinemiseks, kus kaunistatakse
asulate peatänavaid jõuluaja valgustusega. Vallamaja esisel lipuväljakul
on “koha sisse võtnud”
aleviku tuleviku jõulupuu, mis sügisel istutamise ajal oli tänavuse jõulupuu jaoks veidi alamõõduline ja peab veel kasvus juurde viskama, küll siis ka tuleb tema kord jõuluehteis
olla. Vallamaja ehib nüüd aga suur vallavapp, mille järgi on
vallamaja väga lihtne leida. Kodudeski seatakse korda õuetuled, otsitakse välja aknaid ehtivad jõulukaunistused. Ikka
selleks, et pimedal ajal meeli ja hinge rõõmustada.
Läheme talvele soojemalt ja turvalisemalt vastu. Kaks sellekohast uudist Pajusti lasteaiast.
Pajusti lasteaed sai uue küttesüsteemi, välja vahetati kõik
torud ja radiaatorid, paigaldati uus soojussõlm. Nüüd on
lastel ja personalil mõnusam mängu- ja töökeskkond.
Tööd tegi TJ Hooldus OÜ Viljandist, omanikujärelevalvet
teostas kohalik spetsialist Sven Trofimov. Küttesüsteemide
rekonstrueerimine läks maksma 60 000 eurot. Aitäh lasteaia perele ning valla majandustöötajatele Ants Liivakule
ja Mihhailo Šelembale, kes olid tööde juures igakülgselt
abiks.
Pajusti lasteaaia õueala sai piirdeaia paigaldamise järel
märgatavalt turvalisemaks. Aiaga piiratud alale viidi üle
seni kahel pool lasteaia sissesõiduteed asunud mänguatraktsioonid, millega likvideeriti ammune ohuallikas.
Lapsed saavad nüüd turvaliselt õues mängida ja autojuhid
teedel liigelda.
Laekvere rahvamajas rekonstrueeriti soojusõlm ja paigaldati soojusvaheti. Tegemist on esimese sammuga rahvamaja küttesüsteemi kaasajastamisel.
Kõige “kuumem” uudis vallaelanike jaoks on aga see, et
vallavolikogu otsustas omandada AS-i Emajõe Veevärk
aktsiaid, andes Vinni-Pajusti piirkonnas vee-ettevõtjana
tegutsevale ja ennast heast küljest näidanud ettevõttele üle
Ulvi, Roela, Tudu, Lepiku, Küti, Laekvere, Moora, Rahkla,
Muuga, Paasvere ja Venevere vee- ja kanalisatsiooni infrastruktuuri. Edaspidi hakkab Emajõe Veevärk osutama ka
neis asulates veeteenust. See tähendab vallaelanikele seda,
et teenuse hind hakkab olema kõikjal ühesugune. Tänan
olulise otsuse poolt hääletanud volikogu liikmeid. Kahju vaid, et Laekverest valitud volikogu liige seda otsust ei
toetanud hoolimata sellest, et sealsete elanike jaoks teenuse
hind langeb oluliselt.
Ilusa aastalõpukingituse valmistas meile kõigile Vinni-Pajusti Gümnaasiumi pere, kes koolide riigieksamite
edetabelites taas esireas. Olen veendunud, et VPG kõrge
tase on parimaks garantiiks gümnaasiumiastme jätkumise
kohta Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Uuele aastale läheme vastu kultuurivaldkonda korrastades. Oktoobrikuus said kokku valla klubiliste asutuste
juhid ning valisid enda hulgast kultuuri- ja külaelu valdkonna MTÜ-de töö koordinaatoriks Pajusti klubi juhataja Urmas Lindlo, kelle volitused algasid 1. novembril.
Samalaadne kokkusaamine on kavas lähiajal korraldada
ka valla raamatukogudega, et valida ka raamatukogudele
koordinaator, kes alustab tööd 1. detsembrist. Senine kultuuri- ja avalike suhete nõunik siirdub juhtima vastloodud
Vinni vallamuuseumi tööd. Sestap on vallavalitsus kuulutanud välja konkursi kommunikatsiooni- ja turisminõuniku ametikohale. Uue nõuniku ülesandeks hakkab edaspidi
olema ka vallalehe väljaandmisega seonduv.
Hoogsalt vastu sammuv aastalõpp toob valla kultuuri- ja
haridusasutustesse hulgaliselt jõulumeeleolu loovaid kontserte. Neist osa saades tundub ka pime kaamoseaeg õdusam ja helgem.
Ilusat saabuvat jõuluootuse aega kõigile!
Rauno Võrno,
Vinni vallavanem
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Ulvi ja Viru-Kabala küla ühendav
kergliiklustee avati ühiskõnniga
21. oktoobril avati ühiskõnniga Ulvist Viru-Kabalasse ning Viru-Kabala omade vastukõnniga Ulvi poole
kauaoodatud Ulvi–Viru-Kabala 4,14 km pikkune kergliiklustee. Keskpaigas kokku saades tegid kõndijad
– kergliiklustee avajad ühise virugtusvõimlemise, et
seejärel tuldud teed tagasi või ka edasi kõndida.
Kergliiklustee avamise sümboolse lindi lõikasid
läbi peatöövõtja AS Noreconi esindaja Aivar Krüger
ja Vinni vallavanem Rauno Võrno.
Ulvi – Viru-Kabala 4,14 km pikkuse kergliiklustee
rajamine oli ette nähtud eelistatud kergliikusteena
Rägavere valla arengukavas 2015-2020. Arengukava
aluseks võeti omakorda 2009. aastal Vinni, Rakvere
ja Rägavere valla koostatud kergliikluse teemapla-

neering, kus ka nimetatud teelõik sees oli.
Valdade ühinemise järel 2017. aastal tuli mainitud
teelõigu rajamine üle Vinni vallale. Esialgu plaanitud
tähtajaks, 2017. aasta lõpuks, tee valmis ei saanud.
Dokmentide ja asjaajamise korrastamisele kulus
omajagu aega, kuid kauatehtud ja -oodatud kaht
asulat ühendav kergliiklustee on nüüd valmis.
Vastvalminud kergliiklustee tagab ohutu ühenduse
Viru-Kabala küla ja Ulvi keskuse vahel, pakub liikumisharrastajatele aasta ringi ohutut liikumist ning
võimaldab kasutada piirkonna elanikel Kabala raudteejaama rongiliikluseks Tallinna ja Narva suunas.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Johanna keskus sai valmis

31. oktoobril toimus Vinni volikogu istung
Johanna keskuses, kus ühtlasi avati ka MTÜ
Johanna erivajadustega inimeste päeva- ja
toetatud elamise keskus ehk maakeeli öeldes Johanna keskus. Suur maalri- ja remonditöö Lepiku külas asuva Johanna keskuses
on läbi.
Kümme aastat kestnud töö Johanna keskuse väljaarendamisel jõudis lõpule. Keskuse
maapeale jäävast osast (keldrikorrusel asuv
päevakeskus tegutses juba tükk aega varem)
erivajadustega inimestele korterite ehitamine algas 2018. aasta augustis, ehitas MHE
OÜ. Keskuse ehitus läks maksma ligi 700
000 eurot, millest Leader-programm toetas
186 000 ja vald poole miljoni euroga.
Avamise puhul heisati Johanna õuel riigilipp, lõigati linti, tänati tegijaid, maitsti pidukooki. Keskus on Abivajajad on keskuse
väga hästi vastu võtnud. 20 kohast on täidetud kümme, paar on ootel. Toad on kenad,
iga elaniku enda sisustada.
Et vallaga samal ajal on ka Johannal aastapäev, siis oli see kena kink meie vallale.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Lindi lõikavad läbi vallavanem Rauno Võrno ja AS-i Nordecon esindaja Aivar Krüger. Hilje Pakkaneni foto

26 pere kodu muudeti projektiga „500 kodu
Riigi toetused ilma taotluseta korda“ tuleohutumaks
Lühidalt

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis
esimese proaktiivse teenuse ning
avas iseteeninduse, kus esimesena
saavad lapsevanemad kasutada taotlustevaba perehüvitiste teenust.
Praegu saavad lapsevanemad iseteeninduses kinnitada neile tehtud
perehüvitiste e-pakkumist. Kui lapse sünd on rahvastikuregistris registreeritud ja talle on pandud nimi,
saadab sotsiaalkindlustusamet vanema(te)le e-postiga teavituse perehüvitiste saamiseks. Inimesel tuleb toetuse saamine iseteeninduses
kinnitada.
Inimesed saavad iseteeninduses
üle vaadata ka oma kontaktandmed,
et tulevikus jõuaks info pakutavatest teenustest nendeni (näiteks kui

perre on sündimas laps, soovitame
neil e-teeninduses üle vaadata oma
e-posti aadress, et pärast lapsele
nime panemist jõuaks teavitus perehüvitiste pakkumiste kohta inimeseni võimalikult kiiresti). Tulevikus
saab iseteeninduses näha ka ametilt
laekunud makseid.
Iseteenindusse saab siseneda sotsiaalkindlustusameti kodulehe kaudu
aadressil sotsiaalkindlustusamet.ee
või otselingiga iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee. Keskkonda saab
sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID
või Smart-ID-ga.
Ulvi Klaar,
Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna nõunik

Värsked vallakodanikud said
nimelise hõbelusika

Isadepäeva eel, 9. novembril tervitas vallavanem Rauno Võrno vallamaja saalis pooltsadat tänavu esimesel poolaastal Vinni valda sündinud
värsket vallakodanikku ja nende vanemaid, kinkides neile traditsioonilise nimelise hõbelusika ja pühendusega lasteraamatu.
Oma nimega hõbelusikas jääb inimest saatma koguks eluks, ükskõik,
kuhu elutee teda edaspidi ka ei viiks.
Vinni lasteaia mudilased esitasid lusikapäeval päevakohase lustaka kontserdi.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Kui päästeamet koos siseministeeriumi ja kohalike
omavalitsustega 2018. aastal
käivitas toimetulekuraskustes
olevatele inimestele suunatud
projekti eesmärgiga muuta tuleohutuks vähemalt 500 kodu,
siis haaras sellest võimalusest
kinni ka Vinni vald.
Tänaseks on projekti toel
muudetud 26 perekonna ehk
51 inimese kodu tuleohutumaks. Pea kaks aastat väldanud projekti käigus ehitati,

paigaldati või parandati küttekoldeid, kütteseadmeid ja
korstnaid, uuendati elektrisüsteeme, kasutati korstnapühkija teenust, paigaldati
suitsu- ja vinguandureid, soetati tulekustuteid ja -tekke.
Projekti Vinni vallavalitsuse
poolse koordinaatori sotsiaalteenistuse juhi Mirjam Selli
sõnul oli projekti sihtrühmaks
vallas elavad lasterikkad pered, puuetega inimesed ja eakad, eriti aga üksi elavad eakad

inimesed. Vinni valla osaks
jäi selles mitme osapoolega
läbiviidavas projektis kodude
nimekirjade kooskõlastamine,
tööde teostajate leidmine, lepingute sõlmimine, aruandlus
jms. Projekti maksumus oli 33
585 eurot, millest poolega toetas riik, teise osa rahastas vald.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete
nõunik

Tervisemure korral alusta pereõest

Terviseprobleemi ilmnemisel pöördume
esmajärjekorras ikka perearstikeskusesse. Mõnikord ei pääse patsient kohe arsti
juurde, vaid ta võtab vastu hoopis pereõde. Õde aitab patsiendi kiiretele küsimustele vastused saada ning võimaldab arstil
pühendada rohkem aega keerulisemate
juhtumite lahendamisele. Mis täpselt on
pereõe roll praegu ja milliste murede
korral tema poole pöörduda?
Pereõde on kõrgharidusega spetsialist,
kes nõustab patsiente tervislike eluviiside
ja haiguste ennetamise osas, omab ülevaadet sõeluuringutest ja vaktsineerib.
Koostöös ravi määrava perearstiga toetab
õde nii ägedaid kui ka kroonilisi haigusi
põdevaid inimesi nende raviteekonnal.
„Hästi toimivad need perearstikeskused,
kus õed ja arstid on oma rollid selgeks
rääkinud ning töötavad tulemuslikult nii
eraldi kui koos,“ ütles Kiili perearstikeskuse õde Gaidi Alt.
Pereõdede ülesandeks on teha vaktsiinisüste, võtta verd, kuulata südant ja
kopse ning mõõta vererõhku, uuendada
retsepte, siduda haavu, nõustada patsiente haiguste ennetamise, tervisliku eluviisi
ning toitumise osas. Vastava väljaõppega
õde aitab ka alkoholiprobleemide ja suitsetamisest loobumisel. Ülesandeid võib
väljaõpet pakkudes õdedele juurdegi
anda.

arstikeskusesse on õde see, kes patsienti
tervitab, kuulab patsiendi pöördumise
põhjuse ära ning hindab, kes tulenevalt
terviseseisundist või pöördumise põhjusest on õige tervishoiutöötaja patsiendiga
tegelema. Paljudel juhtudel ei ole tervisemure suur ja patsient ei peagi arsti juurde
minema, sest pereõde hindab inimese
terviseseisundi ja annab talle nõu ning
vajaduse korral kutsub vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse
piire, suunatakse patsient edasi perearsti
vastuvõtule.
Pereõe roll sõltub palju ka konkreetse
tervisekeskuse töökorraldusest. „Mõnes kohas täidab õde suuresti assistendi
rolli, kuid kui arsti töökoormus on suur
ja õde on oma pädevust juba tõestanud,
saab ta üha rohkem ülesandeid. Meilidele vastamist ja aegade broneerimist tuleb
endiselt teha, kuid pereõde viib läbi ka
suure osa vajalikest meditsiiniprotseduuridest,“ rääkis pereõde Alt.
Mujal maailmas on üsna tavaline, et iga
murega arsti juurde ei pääsegi, kuid Eestis ei ole õe suurenenud rolliga veel harjutud. “Meie keskuses hakkasid patsiendid
õdesid oluliselt rohkem usaldama siis,
kui perearst oli lapsehoolduspuhkusel ja
asendajat ei olnud igal hetkel saada – ega
siis keegi abita jäänud, pereõed tegid vajalikud protseduurid ja nõustamised ise
ära. Minu hinnangul näitabki perearsPereõdesid tasub usaldada
tikeskuse töö kvaliteeti see, kui kiiresti
Paljude perearstikeskuste töökorraldus tõsiste probleemidega inimene abi saab,”
tagabki patsiendi esmase kohtumise just lisas Alt.
pereõega. Helistades või sisenedes pere- Lisaks tähendab nii telefoni kui ka meili

Projekti toel korda tehtud pliit.
Mati Väljaotsa foto

teel suhtlemine tegelikult palju enamat,
kui ainult vastuvõtule broneerimist – see
hõlmab ka nõustamist ja kogu tegevuse
dokumenteerimist. „Näitena võin tuua
olukorra, kus telefoni teel võttis ühendust
inimene, kes plaanis teha suitsiidi. Rääkisin temaga ligi tund aega ja jõudsime
kokkuleppele, et võime võtta ühendust
tema pereliikmetega. Edasi suunasime
patsiendi haiglaravile ning ta sai vajaliku
abi. Kriisi lahendamisel oli võtmeks usalduslik suhe patsiendiga,“ kommenteeris
Alt.
Pereõdede pädevus on sellisel tasemel,
et osatakse iseseisvalt tegelda ka kiireloomuliste ja raskemate tervisemuredega,
kuid seadusest tulenevalt õde ise diagnoosi panna ei tohi, vaid peab sellise patsiendi perearstile edasi suunama. Õdede
vastutuse suurenemine aitaks tagada inimeste kiirema pääsu tervishoiusüsteemi.
Ligikaudu 80% haigustest on iseparanevad, nii et just pereõe soovitused aitavad
inimestel enamikku viirushaigusi kergemalt põdeda. Pereõed on igati pädevad
meditsiinisüsteemis erinevaid rolle täitma – nad on läbinud õe õppe, mis kestab
3,5 aastat ja hõlmab nii teoreetilisi kui ka
praktilisi aineid. Lisaks on neil võimalus spetsialiseeruda neljas valdkonnas:
terviseõendus, kliiniline õendus, vaimse
tervise õendus ja intensiivõendus. Ligikaudu 10% õdedest on praegu eriväljaõppega.
Evelin Trink,
Eesti Haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna juhataja
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Laekvere rahvamajas tähistati
Vinni valla aastapäeva
1. novembril tähistati Laekvere rahvamajas toimunud kontsert-aktusega Vinni valla 29. aastapäeva, kus vallavanem
Rauno Võrno tervitas vallarahvast, öeldes, et kaheaastase
„kooselu“ järel on Vinni vald muutunud suurtele vahemaadele vaatamata selgemini adutavaks omavalitsuseks, kus
suudetakse pakkuda valla elanikele heal tasemel avalikke
teenuseid, on tihenenud vallaasutuste omavaheline läbikäimine ja koostöö ning toimetavad tegusad vabaühendused.
Valla aastapäevapeol andis vallavanem pikajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi direktorile Helle Noorvälile üle Vinni teenetemärgi.
Vallavalitsus tunnustas tänukirja ja meenetega valla heakorrakonkursi parimaid. Vallavapiga kauni kodu 2019 plaat
ehib edaspidi Rahkla külas asuva Ille Tõntsi ja Ain Aru
kodumaja. Heakorrakonkursi komisjoni esimehe Eerik
Lumiste sõnul oli konkursist kokkuvõtteid tehes hea meel
tõdeda, et inimesed julgesid oma aastatepikkust töövilja
– ilusat koduaeda – konkursile esitada ja tõeline rõõm oli
neid ka komisjoniga imetlemas käia.
Peoõhtul tänati samuti tänavusel 150. üldlaulu- ja -tant-

15. oktoobril tähistas Pajusti seeniorklubi Mõttelõng oma tegutsemise
20. aastapäeva.
Vallavanem Rauno Võrno lausus
Mõttelõnga klubile õnne soovides, et
alati on soe ja hea mõttelõngalastel
külas käia ning soovis klubile rohkesti tarmukust ja tervist koos käia ning
üksteisest rõõmu tunda.
Seeniorklubi presidendi Vilve Tombachi ülevaatest selgus, et noorim klubilane on 57-, vanim 87-aastane, klubilaste keskmine vanus 81,8 aastat. Kuid
mis neist numbritest - sisu ja särts loeb!
Mõttelõnga klubi algataja ning ka

Lühidalt

supeol esinenud kollektiive Vinni vallast ning
laulupeole eelnenud tuletoomise korraldamisse panustanud inimesi.
Publikule
pakkus
silmailu
hoogsate Kauni kodu silt
rahvatantsudega rahvatantsugrupp Koidupuna Tallinnast, mitmekesist puhkpillimuusikat esitas Avinurme puhkpilliorkester. Jaanus Leki
filmitud ja koostatud videomontaaži vaadates sai meenutada suvist tuletoomist Vinni vallas. Õhtu lõppes aastapäevatordi ja šampanjapokaaliga, mille juures oli hea peoõhtut
jätkata ja muljeid vahetada.
Vinni vald oli üks esimesi kohalikke omavalitsusi Eestis,
millele omistati kohaliku omavalitsuse staatus veel enne
Eesti iseseisvumist - 1. novembril 1990. aastal.
2017. aastal liitusid Vinni vallaga Rägevere ja Laekvere
vald, misjärel vald suurenes peaaegu kaks korda, rahvaarv
7000 elanikuni. Praegune Vinni vald on pindalalt seitsmes
omavalitsus Eestis, suurim Lääne-Virumaal.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Mõttelõng sai kahekümneseks

nime väljamõtleja on Inge Arula, kes
töötas tollal Pajusti klubis. Algusaastatel käidi koos lausa kord nädalas, seejärel paar korda kuus, nüüd saadakse
klubilaste soovil kokku kord kuus.
Praegu juhib Mõttelõnga klubi Vilve
Tombach, kes seda tööd teinud enam
kui kümme aastat. Varem on seeniorklubi presidendid olnud Olev Seppik, Regina Seppik, Ella Rannamägi ja
Maie Kongi.
Mõttelõnga klubi on piirkonna eakaid ühendav seltsing, kuhu praegu
kuulub 33 inimest. Paljud inimesed
on vanemas eas üksikuks jäänud ning

Noortevolikogu on valitud
8. novembril kinnitas noortevolikogu valimiskomisjon Vinni valla
noortevolikogu koosseisu, kuhu
vallas elavad 13-26-aastased noored
valisid kokku 15 liiget: Kristin Aart,
Kärt Inno, Karolina Karp, Triinu-Liis
Kullik, Valentin Kurka, Merili Laherand, Martin Lepp, Mariella Maalman, Kristjan Mõttus, Marie Nirgi,
Kai Otsa, Lysandra Reidla, Anastasia
Šimuk, Gerda Väli.
Järgmine samm noortevolikogu
töös on valida enda seast volikogu
esimees ja aseesimees. Noortevolikogu esimene kokkusaamine toimub
vallamajas 18. novembril.
Noortevolikogu tagab noortele parema võimaluse kohalikul tasandil
oma elu edendamises kaasa rääkida

ning saab teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele noori
puudutavates küsimustes. Noortevolikogu annab noorele kogemusi ja
oskusi, mida läheb vaja ka edaspidi
– meeskonnatööoskusi, organiseerimiskogemusi ürituste korraldamisel
jms. Noortevolikogust võib noor leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi.
Vinni valla noortevolikogu on valla
ajaloos loodud nüüd esmakordselt.
Soovime noorte volikogule tuult
tiibadesse ja aktiivset osalemist eakaaslasi puudutavate probleemide
lahendamisel.
Vinni valla noortevolikogu
valimiskomisjoni nimel
Uno Muruvee

Venevere rahvas arutles
turvalise küla üle
28. oktoobi õhtul toimus Rakvere
politseijaoskonna Vinni valla piirkonnapolitseiniku Jaagup Nõmmeloo ja piirkonnavanem Kristi Risti
eestvedamisel Venevere seltsimajas turvalise küla ja elukeskkonna
arutelu, kuhu oli kaasatud ka päästeameti Rakvere päästekomando komandopealik Mati Väljaots.
Kohalviibinutel oli esmalt võimalus tõstatada enim elu häirivaid

probleeme, millele seejärel pika ja
sisuka arutelu käigus koos paremaid
lahendusi ja käitumismustreid otsiti.
Märksõnadeks olide turvaline kodu,
kogukonna tundmine, abivajaduse
märkamine, hoolimine ning teavitamine.
Suur tänu seltsimaja peremehele võõrutamise ja elanikele aktiivse
osavõtu eest!
Jaagup Nõmmeloo

et mitte kogukonnast irduda, käiaksegi koos. Koos tähistatakse sünnipäevi,
kuulatakse huvitavaid esinejaid, käiakse teatris, ekskursioonidel, teistel külas. Ekskursioonidega on Eestile mitu
tiiru peale tehtud, varasematel aastatel
on käidud ka kaugemal: Soomes, Rootsis, Ida-Baierimaal, Hollandi lillefestivalil jm.
Hea sõnaga tänati Vinni valda, kes on
olnud eakate klubidele kõigiti toeks.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik

Mõttelõnga endised presidendid Vilve Tombach ja Maie Kongi.
Hilje Pakkaneni foto

Kirjandusmets kasvab
Juba mõnda aega rõõmustab Roela lapsi
Nukitsamehe mängumaja juurde rajatud
madalseiklusatraktsioon. Kõik mänguala
elemendid on saanud nime eesti lastekirjandusest - lilletalgute päeval kinnitati ühele atraktsioonile kiri „Sipsiku Sik-sak“. Lisaks Nukitsamehele ja Sipsikule leiab metsa
alt Tuutu või Nöbinina – mis need täpselt
on, saab igaüks minna ja otsida.
On tore tõsiasi, et konkreetse atraktsiooni
valis võimalike variantide seast välja vallavanem Rauno Võrno. Ka toetas vald suurema summaga, kui tavapärane omaosalus
oleks eeldanud.
Tööd teostas Lars Laj Eesti OÜ. Ronimisraja kogumaksumuseks kujunes pisut
üle 7000 euro, millest 5000 euroga toetas
Leader-programm, Vinni vald toetas ette
võtmist 1150 euroga. Roela rahva heategevusliku käbimaja kohviku ja loteriide tuludest tasusime 870 eurot. Siinkohal on kõigil
meil põhjust endale pai teha, ei saa ju ükski
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kohvik ega loterii niisama kokku. Nendesse
on panustanud terve rida inimesi, kes tegid
annetusi loteriisse, küpsetasid kohvikusse
head ja paremat, aitasid talguid läbi viia, kes
panid käed külge seal, kus vaja, kinkides kodukandile hulga vabatahtlikke tunde - pakkides ja transportides, müües. Kogu projek-

ti õnnestumisele panid õla alla ka Nele Art
ja Toomas Väinaste. Siiras tänu ja pikk pai
teile kõigile! Ühiste jõududega liigutab nii
mõnegi mäe.
Lastele põnevat turnimist soovides MTÜ
Roela Kodukandi nimel
Tiina Alavere
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Roela kultuurielu vedur Reet Alavere sai nimelise pingi
5. novembril avas vallavanem Rauno Võrno
Roela rahvamaja ees nimelise pingi Roela kultuurielu eestvedajale Reet Alaverele.
Reet Alavere on töötanud Roela rahvamajas
maja valmimisest 1969. aastal kuni tänaseni.
Ta on Roela kandi kultuurielu hoidja ja edasikandja, arvukate ansamblite juhendaja ja ka
lauljana kaasa teinud. Kuni 2015. aasta lõpuni
juhtis ta rahvamaja tööd, et seejärel anda teatepulk üle Tarmo Alaverele. Viimased neli aastat
on Reet olnud maja perenaine ja jätkuvalt juhendaja. Viimastel aastatel on ta valitud Roela
eakate klubi Remmelgas presidendiks.
Tänapäeva kultuuritöötaja kõiki töötahke on
raske välja tuua, sest see on nii mitmepalgeline,
alates maja haldamisest, eelarvest, asjaajamise,
ürituste korraldamise ja ansambli juhendamise, helindamise, reklaamimise ja kajastamiseni välja. Oluline on, et kultuurielu toimib,
üritused saavad kenasti korraldatud, huvi- ja
taidlusringid tegutseksid – seda kõike on Reet
Alavere aastakümnete jooksul ka teinud ning
teinud suurepäraselt. Roelas on isetegevus olnud läbi aegade heal tasemel. Suur töö selles
on Reet Alaverel, kes on suutnud isetegevuslasi

tegutsemas hoida tänu oma kultuurijuhi andele ja säravatele ideedele, kaasamisoskusele.
Roelasse on tahetud esinema tulla, sest Reet on
kasvatanud kultuurilembese publiku, kes tahab
rahvamajas käia.
Tema peale võis alati kindel olla. Seda mõisteti Roelast kaugemalgi, mistap Roela rahvamaja
korraldas aastaid maakondlikke üritusi - Viru
memme ja Viru taadi pidu toimus aastaid Roe
las.
Tema käe all on kasvanud sadu laululembesi
noori.
Reet oli rahvamaja juhina edukas paljudest
fondidest lisaraha hankimisel.
Väärib märkimist, et Roela rahvamaja on
rahva maja – kõik Roela olulisemad üritused
ja etevõtmised sünnivad ühise tööna rahvamaja, kooli, lasteaia, noortekeskuse, Roela Kodukandi MTÜ ja ümberkaudsete külade vahel.
Sellisest ühistegemisest on võitnud kogu Roela
kandi rahvas. Roelat võib julgelt nimetada valla
kultuurielu kantsiks.
Ühiskondlikult aktiivse inimese ja kultuurielu liidrina on teda valitud korduvalt Vinni
vallavolikogusse, ta on võtnud osa kultuuriko-

misjoni tööst. Ilma Roela rahvamajata ei ole
võimalik Vinni valla kultuurielu ette kujutada.
Pilt jääks väga poolik.
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp
tunnustas 2005. aastal Reet Alavere tööd maa
soola auhinnaga. Vallavalitsus tunnustas tema

pikajalist panust valla kulturielu edendamisse
2015. aastal Vinni teenetemärgiga.
Reet Alavere kultuurialane järjepidevus avaldub selleski, et ta on pannud kultuuri edendama ja kultuurist osa saama ka oma lähikondsed, lapsed ja lapselapsed.

18. oktoobril avati nimeline pink
endisele Laekvere vallavanemale
Aarne Laasile

Aarne Laas on läinud ajalukku sellega, et on olnud
Laekvere valla ainus vallavanem selle loomisest
1992. aasta aprillis kuni Lakevere valla liitumiseni
Vinni vallaga 2017. aasta novembris. Sellega on ta
üks Eesti Vabariigi staažikamaid omavalitsusjuhte.
Vallajuhina olid tema koordineerida kõik olulised reformid alates omandi- ja rahareformist ning
lõpetades haldusreformiga. Tänu oma kohusetundele, ettevõtlikkusele ja järjepidevusele arendas
Aarne Laas kogu selle aja Laekvere valda. Tema töö
tulemus on näha korras koolimajade, lasteaia, tervisekeskuse, spordihoone, taristu, mänguväljakute,
vallamaja ning seltsimajade näol. Laekvere vallale olid iseloomulikud korras teed ja tänavad ning
üldine heakord. Valla suureks plussiks on tavaini-

mesele nähtamatuna maasse peidetud uued vee- ja
kanalisatsioonitrassid.
Lugupidav suhtumine inimestesse, muhe olemine ja üldine positiivsus on saatnud Aarne Laasi
kõik need aastad ning see on aidanud leida rahvaga
head kontakti.
Aarne Laas tänas talle nimelise pingi ettepaneku
teinuid ning kutsus pika jutu asemel Vinni vallavanema ja endised kolleegid omanimelisele pingile.
Pink asub endise Laekvere vallamaja, nüüdse
Laekvere haldushoone ees.
Hilje Pakkanen,
kultuuri- ja avalike suhete nõunik
Hilje Pakkaneni foto

Tudust sirgunud edukaim
naismaadleja Epp Mäe sai nimelise
pingi

30. novembril avasid Viņni vallavanem Rauno
Võrno ja Tudu koolipere nimelise pingi Tudust
sirgunud maailmatasemega naismaadlejale Epp
Mäele. Epp Mäe jagas lastele oma pilte ja autogramme, tehti ühispilti.
Enne pingi avamist kohtus Epp Mäe koolis
õpilastega, kus ta rääkis oma Tudust alguse saanud sportlasekarjäärist, näitas võistlusdresse ja

vastas laste küsimustele.
Epp Mäe nime kandev pink asub Tudu kergliiklustee ääres Tudu bussipeatuses ning on Vinni vallavanema saja pingi algatuses järjekorras
15.
Foto: Vinni vallavalitsus

Teenekas teemeister Neeme
Mikenberg sai omanimelise pingi
31. oktoobril avati Viru-Jaagupis kergliiklustee ääres nimeline pink elupõlisele
teedeehitajale Neeme Mikenbergile. Pingi
avamise organiseerisid teenekale teemeistrile külarahvas ja endised töökaaslased väärt
mehe 75. sünnipäevaks.
Neeme Mikenberg tundis siirast heameelt
meelespidamise eest. Ta lausus pingi avamisel, et talle on tuttavad kõik Vinni valla teed.
Teed on tundnud nii Neeme auto rattaid ja
näinud teemeistri asjatundlikku pilku. Neeme Mikenberg on teemeistrina töötanud

pool sajandit – algul oli Viru-Jaagupis meister, siis teemeister ja AS-i Eesti Teed Virumaa piirkonna hooldeosakonna juhataja
kuni 2014. aastal läks pensionile.
Aja jooksul on teid palju õgvendatud ja ka
umber ehitatud, mõnes kohas on vaid aimamisi näha, kust vana tee läks. Aga teemeistri
töö on tore töö, millest ikka konkreetne jälg
järele jääb.
Nüüd on Neemel hea kodu ligiduses asuval
kunagise töökoha, TREVi maja värvi kollakal pingil vahel ka jalgu puhata.
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Veneverelased avasid nimelise pingi Neeme Altperele
Venevere külarahvas avas läinud nädalal nimelise pingi endisele põlisele Venevere elanikule
Neeme Altperele. Neeme Altpere oli Laekvere
valla algusaastatel abivallavanem ja reformikomisjoni esimees. 1993. aastal otsustas ta hakata
põllumeheks ja asutas Venevere osakonna baasil
osaühingu Venevere Farm. Ta andis tööd piirkonna inimestele ning tagas, et neil oleks leib
laual.
Neeme Altpere toetas külas toimuvat nõu ja
jõuga pidevalt. Jaanipäevadel polnud kunagi
muret lõkkematerjali pärast, koristustalgutel
andis ühistu kasutada oma masinaid, toetas
aastavahetuse ilutulestikku, võimaluse korral

külapidusid. Temaga koos algatati Veneveres
lõikuspeo traditsioon, millest tema sai osa võtta
kahjuks vaid esimesel korral.
Neeme Altpere jättis Veneverre Neeme järve
Kõrgemäe talu maadele tulevastele põlvedele
hoolitsetud põllud, üheskoos suurtele kividele rajatud võimsad puidust Venevere sildid ja
meeste käsitööpäevadel valmistatud Venevere
näki. Nüüd asubki Neeme pink vana silla juures,
vastu näki selga ja meenutab tegu, mille algus
tõi muige veneverelaste huultele – no mis sellest
küll tuleb!
Eerik Lumiste
Eerik Lumiste foto

Kadila seltsimaja pidas väärikat aastapäeva
Oktoobrikuu viimasel laupäeval tähistati Kadilas seltsimaja 90. aastapäeva. Oli
rõõmsaid kohtumisi ja head
muusikat, tänusõnu ja lilli.
Teisele
“esmaettekandele”
jõudis helilooja John Tungali laul meie külast. Päevajuht
Taavi Taar korraldas viktoriini ning vaadati videosalvestust maja tegemistest 90 aasta
lõikes.
Nii see BTH Stuudio tehtud
salvestus kui ka aastapäevast tehtud video on leitavad
seltsimaja Facebooki lehel.
Samas on ka link aadressiga,
kus on näha Anni Ulmi tehtud fotod. Fotosid saab oma kond tantsis päeva öösse ansambel
arvutisse laadida kuni det- PlaanB saatel.
sembrikuu lõpuni.
Päeva läbiviimist toetasid Kohaliku
Väike, aga tubli peoselts- Omaalgatuse Programm ja Vinni val-

lavalitsus. Kõige suurem tänu kuulub Järgmine kord saab Kadila seltsimajas 5397 4443. Pilet 8 eurot.
aga ürituse korraldamisega tegelnud tantsida 21. detsembril, kui jõulupeol Ootame rohket osavõttu. Tulge meile
kohalikele: Kristjan, Karin, Viivi-Ann, tantsutab meid ansambel Projektor. külla!
Kaarel, Andreas, Milvi ja Anne-Mai.
Laudade broneerimine ja info telefonil
Kaili Kõrgesaar, Kadila seltsimaja

Tervitused iidse tammiku servast!
Pajusti klubis oli oktoober väga töine: võõrustasime õpetajaid
nende teistmoodi õpetajate päeval, pidasime seeniorklubi Mõttelõng 20. aastapäeva. Palju õnne seeniorid ja nende juht Vilve
Tombach!
Kolmandat korda võtsime osa filmifestivalist „Kino maale“,
näidates Pajustis eesti animafilme. See ei olnud ainuke võimalus
lastel klubisse tulla. Oktoobri lõpus oli võimalik näha tsirkust.
Lapsi palju ja nalja oli ka palju.
Neljandat aastat järjest said Pajustis kokku Virumaa vahvad
mehed ja naised, kes armastavad laulda. Neid toredaid inimesi
juhendavad ja julgustavad laulma Küllike ja Helle Pajula. Seekord oli koos toredate inimestaga kohal ka 8 pillimeest üle Eesti, kõige kaugemad olid Vändrast!
November algas mõtlikult. Hingedepäeval mõtiskles Rakvere
teatri näitleja Tooma Suuman elust ja surmast. Pärast mõtisklusi süütasime Laureaatide tammikus küünlad ja tõrvikud, et
tuua valgust pimedasse hingedeaega.
Alustasime jälle kinonäitamist. Esimestel seanssidel oli võimalik näha „Morteni seiklusi lollide laeval“ ja eesti esimest õudusfilmi „Kiirtee põrgusse“.
23. novembril ootame kõiki peresid traditsioonilisele karnevalile, mille seekordne teema on „Pidzaama pidu“, korraldajaiks
Vinni-Pajusti lapsevanemad, Pajusti klubi ja Tallinna Tehnikakõrgkool. Pane ennast ja oma lapsed valmis ja tule peole, kus
ootab sind MULLIMEISTER koos vahvade kaaslastega!
29. novembril peame ühe varajase jõuluaja tantsuka, kus peakülaliseks Nedsaja Küla Bänd - Rahvabänd 2018 võitja ja tuntuks saanud televiisori kaudu. Meheliku ilu pakub Menshow
-Laval ainult mehed. Jõuline ja seksikas meeste tantsushow ei
jäta külmaks ühtegi naisterahvast. Tõeline kokteil eri maade,
ajastute ja situatsioonide meestest. Teie ees on ukraina kasakad,
macho pintsak-lipslased, gangsterid, meremehed. Aga kuhu
jääb striptiis? Sorry, see pole see show. Selle asemel, et end teie
ees alasti kiskuda, tulevad ja tantsivad nad teile. Ja need mehed

tõesti oskavad seda. Ja see ei ole veel kõik - esinevad ka meie
oma klubi isetegevuslased ja külla tuleb jõulu… Põhjamaalt.
1. detsembril mõtiskleme advendiaja üle ja süütame küünla
elektroonilise ja kitarrimuusika saatel, vahepaladeks Tagore
luulet.
4. detsembril ootame teid kõiki Viru-Jaagupi kontserdile „Advendiaja kingitus“, kus seekord laulab Nele-Liis Vaiksoo ja klaveril saadab Olav Ehala.
15. detsembril meisterdame ja kaunistame traditsiooniliselt
pipargoogimaju Heli Nappi juhendamisel.
Pajusti piirkonna koduseid lapsi ja suurperesid ootame klubisse 18. detsembril.

Sellel aastal andis Pajusti klubis kontserdi Kaunimate Aastate
Vennaskond. Meestele meeldis Pajusti klubi ja meie väga vahva
publik ning nad otsustasid ka uuel aastal anda meil kontserdi,
mis toimub 11. aprillil. Piletid Piletimaailmast ja Piletilevist!
Paljudest asjadest ei kirjutanud, paljusid ei ole veel ka kalendris, aga et olla asjaga kursis, jälgi Pajusti klubi Fb-d või külasta
Vinni valla kodulehel vinnivald.ee klutuurikalendrit.
Ilusat hingedeaega ja ära unusta kultuuri!
Urmas Lindlo,
Pajusti klubi juhataja
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Annetamistalgutel toeta oma valla MTÜ
tasuta väärtmuusikakontserte
3. detsembril toimuvad esmakordselt Eestis
annetamistalgud, mis panevad punkti seekordsele kodanikuühiskonna nädalale Ühisnädal. Vinni vallas saab toetada kohalikku
vabaühendust MTÜ Tumemaine Tuli.
Elamus väärt ja südamega tehtud muusikast
peaks olema kättesaadav igaühele ka väiksemates kohtades. Üheks suuremaks igakordseks
kuluks muusikasündmuste korraldamisel on
lavatehnika rent. Annetamistalgutel palume
helitehnika soetamist annetusega toetada, et
keegi ei peaks kontserdielamusest raha tõttu
ilma jääma. Eriti puudutab see puuduva töövõime ja puudega inimesi. Teame omast käest
(peakorraldaja ise kuulub sellesse sihtrühma),
kui keeruline on teinekord leida võimalusi ka
madalama hinnatasemega ürituste külastamiseks.
Annetada saab interneti teel (Tumemaine
Tuli, EE184204278649347703).

MTÜ Tumemaine Tuli seisab kultuurilise
mitmekesisuse eest maapiirkondades eeskätt
muusika valdkonnas. Laiemalt on tuntud Tumeromantika õhtute kontserdisari ja Pandivere
Muusikafestivali kontserdid, mille puhul oleme
võimaluse korral pakkunud tasuta muusikaelamusi.
Eestis annetab heategevuseks keskmiselt iga
neljas inimene, paigutades meid maailmas 66.
kohale. Kui palju rohkemat saaks ära teha, kui
annetajaid oleks näiteks kaks korda rohkem?
Ühiskonnad, kus heategevus on levinud ja au
sees, on õnnelikumad ja tugevamad. Kutsu ka
oma lähedasi, sõpru ja tuttavaid annetama!
Annetamistalgute kaardi ja lisainfot algatuse
kohta leiab veebilehelt annetamistalgud.ee.
Risto Kukk
MTÜ Tumemaine Tuli

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel
aktiivõppel looduses

Roela kooli 8.-9. kl 18 õpilasel oli suurepärane võimalus
osaleda Lahemaa Ökoturismi korraldataval keskkonnateadlikkuse õppeprogrammis
„Tuulepealne maa“, mis toimus
Pedassaare neemel.
Vaatamata varahommikus-

tele suurtele vihmahoogudele
ja kõmistavale kõuele, kujunes
ilm retke ajaks suurepäraselt
päikeseliseks ja soojaks.
Pedassaarel võttis meid vastu suurte teadmistepagasiga
õppejuht Kauri Kivipõld, kes
jaotas õpilastele töölehed ning
looduse vaatlemiseks binoklid, luubid, termomeetri ja
mõõdulindi. Kogu retk kulges
nuputades, mõõtes, arutledes
ning punkte kogudes. Iga õige
vastuse ning suure huvi eest
jagati lahkelt punkte. Saime
mõõta üle 400 aasta vanuse
männi ümbermõõtu, otsida
teokarpe, vetikaid, rannataimi

ning tutvuda üldiselt ranna
elustiku ja olustikuga.
Õpilased kirjeldavad õppekäiku järgnevalt: „Meeldis see,
et õppeprogrammi juht küsis
kogu aeg mitmesuguseid küsimusi, mitte ei rääkinud lihtsalt pikka juttu. Kõik oli väga
tore - mere ääres käimine ja
einestamine, asjade otsimine,
uute kohtade avastamine, uute
teadmiste saamine, puu kallistamine. Kindlasti võiks selliseid õppekäike veel teha!“
Anne Maalman,
õpetaja

Juubelijuttu Roela rahvamajast
Maja, mis pole kunagi seisnud tühjana, kus
pole kunagi olnud vaikne, kus aastakümneid
on toimunud vilgas kultuuri- ja seltsielu. See
maja on Roela rahvamaja, mis saab aasta lõpus 50-aastaseks.
Rahvamaja hing ja hoidja on aastakümneid olnud kauaaegne juhataja ja praegune
perenaine Reet Alavere. Ülisuure panuse
eest kultuurielu edendamisse kinkis Vinni
vallavalitsus Reedale nimelise pingi, mille
pidulikult üheskoos 5. novembril rahvamaja
terrassil avasime.
Peame loomulikuks, et rahvamaja juubelit
tuleb väärikalt tähistada. Alustasime rahvamaja tegemiste, inimeste ja sündmuste meenutamisega traditsioonilisel ajaloopäeval 16.
novembril.
Enne jõuluootust saame osa Virumaa
muusikafestivalist, kus 28. novembril kell
18 pakuvad kontserdielamusi Eesti parimad
muusikud: Pille Lill (sopran), Kristina Kriit
(viiul) ja Piia Paemurru (klaver) Kavas: Paganini,Tšaikovski, Kapp jt. Pille Lille Muusikafondi korraldatav kontsert on publikule
tasuta.
1. detsembril kell 13 kutsume kõiki rahvamajja, et koos süüdata esimene advendiküünal. Hea sõna ütleb Tarmo Linnas ja kaunimad laulud kõlavad Virumaa poistekoorilt.

Alates 1.11.2019 koordineerib kultuuriasutuste tegevust, ürituste korraldamist ja
mittetulunduslike (MTÜ-d, seltsingud- edaspidi MTÜ) ühenuste 0koostööd Vinni vallas
Urmas Lindlo (tel 5190 2201, 325 7401,
pajusti.klubi@vinnivald.ee).

sport

Sudokusõbrad pidasid Veneveres
vägeva turniiri
Veneveres toimus 2. novembril väga põnev
ja ootamatu lõpuga turniir. Pokkerimängija
Marek Kolk Tallinnast pani ajaliselt võistluse
kinni ja 6 minutiga, kuid ühes ülesandes oli
viga sees ning temal enam aeg ei lugenud.
Üheksa võistlejat lahendas antud aja jooksul kõik ülesanded õigesti ja kõige kiiremini
Kertu Luht – 28.07.
Kuna turniirivõitjale eraldi auhinda ei olnud – auhinna said parim mees, naine, noor
ja seenior (vanus 65+) – , siis lõpptulemus
oli väga ilus. Parim naine oli Kertu, parim
mees tema teinepool Raido Uibos, parim
noor nende poeg Oliver Uibos. Seega puhas
töö. Parim seenior oli Viktor Mestilainen
Vinnist.

Pea!
Meil elab vannitoas kahhel- ja laeplaatide vahelises praos üks mehike. Lagi ja seinad on nagu
üks suur maailm ja väike pragu tema kodu. Ta
elab rahulikult seal ja ei proovigi kuskile mujale
minna, sest tal on seal praos kõik eluks vajalik
olemas. Ta teab, et ümberringi on ka muud, aga
temale piisab oma praost, see on tema maailm.
Mõnikord ta kuulab ja piilub, kuidas keegi vett
laseb, lapsed hambaid pesevad, pesu pesumasinasse pannakse või hoopis sealt välja võetakse.
Ta teab, et pesu viiakse kusagile teise tuppa või
suisa õue kuivama, sest mõnikord on pesu pandud kuivama ka sinnasamma vannituppa, siis
on ju loogiline, et ka mujal seda tehakse, aga kas
just täpselt samamoodi.

Ta pole ise kunagi näinud ega ka selle kohta
osanud kelleltki küsida, kuidas mujale pesu
kuivama pannakse. Selle asemel meeldib talle
hoopis oma peas välja mõelda, kuidas see kõik
toimub ja välja näeb.
Tal on väike pea ja proportsionaalselt väike
keha. Ta on üleni väike, aga fantaasiat sellesse
peasse mingil määral mahub. Ta ei saa suur olla,
sest ta elab seal praos ja kui ta oleks suur, ei mahuks ta seal elama.
Aga kui ta sealt välja tuleks, kas ta kasvaks
suuremaks? Või ta jääks ikka väikeseks ja rikuks
oma teadmised, nähes kuidas õues päriselt pesu
kuivama pannakse?
Richard Sepajõe

8. detsembril kell 13 pakume taas imelise
jõulukontserdi, seekord meie hubases kaminasaalis koos Keio Soomeltiga. Pärast kontserti lustib eakate klubi Remmelgas edasi
oma jõululõunal.
15. detsembril on aga kõik oodatud traditsioonilisele jõululaadale, kus pakutakse parimaid jõulukinke ning jätkub küllaga meelelahutust.
Jõulupühadel oleme koos peredega.
Ja siis 28. detsembril toimub aastalõpupidu
tõelises juubelimeeleolus. Olgu meenutatud,
et maja avapidu toimus 26. detsembril 1969.
Seekord püüame kokku viia toonase ja tänapäeva: kontsert-aktus kontserdisaalis, tants
tantsusaalis, puhvet-kohvik kamina- ja jalutussaalis. Põnevust jätkub. Seepärast tasub
hoolega jälgida erireklaame ja vastavalt sellele ka tegutseda. Küll aga võib öelda, et pääsmed aastalõpu juubelipeole tulevad müüki
kohe jõulukuu algul ja peole pääsebki ainult
eelmüügist ostetud pääsmetega.
Sellised sündmused siis meie maja suure
juubeli auks!
Olete alati oodatud Roela rahvamajja. Loodan, et igaüks leiab siin majas toimuvast
meeldejäävat, ilusat ja head!
Tarmo Alavere,
Roela rahvamaja juhataja

Väga meeldiv oli korraldajana kuulda seda,
et noor pere tuli Soomest spetsiaalselt selleks
võistluseks Veneverre. Laevalt otse võistlusele ja pärast seda kohe laevale tagasi.
Võistlejate hulgas oli turniiri läbiviija Jaanus Laidna sõnul koguni kuus inimest, kes
on Eestit esindanud sudoku MM-il. Seega
päris kõrgetasemeline turniir oli.
Järgmine turniir toimub 25. jaanuaril, kui
leiavad aset III Vinni lahtised meistrivõistlused. Võidurõõmu nautinud sudokupere
lubas taas tulla, kui tähed soosivad.
Eerik Lumiste
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Meenutades Ferdinand Veiket

13. novembril 2019 möödus 95 aastat Vinni valla Sauaegu külas sündinud eesti nukulavastaja, -näitleja ja
pedagoogi Ferdinand Veike sünnist.
Pajusti klubi toonane juhataja Inge
Arula on 2015. aastal meenutanud F.
Veiket ning tema kokkupuuteid siinse
kandi inimeste ja tegemistega, mida
jagame nüüd ka lugejatega.
Vinni vallas on sündinud mitmed

Nukuteater) esimene peanäitejuht.
Nukuteatri kunstilist tegevust juhtis
ta kuni 1980. aastani. Ta toi lavale üle
80 etenduse. F. Veike tegeles
aktiivselt nukunäitlejate ja lavastajate järeltulevate põlvkondade opetamise ja koolitamisega.
Töötas näitlejana ja lavastajana
Noorsooteatris, Draamateatris ning
Vanalinna stuudios. 1948. aastal la-

Ferdidand Veike oma muinasjutuhobusega esinemas 9. veebruaril 2003. aastal
Viru-Jaagupi muuseumis. Foto muuseumi kogust.

tunnustust ja austust pälvinud kultuuritegelased. Üks neist oli Eesti
Riikliku Nukuteatri rajaja ja pikaaegne juht Ferdinand Veike, kelle nimi oli
tuntud mitmele polvkonnale.
F. Veike tulek publiku ette ei jätnud
kedagi külmaks. Ta köitis kohe tähelepanu, pani kuulama ja kaasa elama.
Eriti siis, kui temaga oli kaasas lahutamatu kaaslane, pika ninaga puunukk
Burotino. Mäletate: “Mul Burotino
nimeks ja ärge pange imeks, et lõbus
olen ma, sest teisiti ei saa...“
F. Veike sündis toonases Küti vallas
Saueaugu külas talupidajate Johannes
ja Helene Marie Veike kaheksast lapsest noorimana. Hiljem jätkas ta õpinguid Jõhvis, Rakveres ja Tallinnas ning
lopetas Leningradi Teatriinstituudi
režii erialal.
Temast sai Eesti esimese iseseisva
nukuteatri (tollal Eesti Vabariiklik

vastas Helmi Tohvelmann Estonias
koreograafilise poeemi „Kalevipoeg“,
mille peaosa tantsis F. Veike. 19791995 oli Veike Tallinna Pedagoogilise
Instituudi õppejõud.
Ta ei unustanud kunagi oma lapsepolvekodu. Külastas sageli siin elanud
sugulasi ja ehitas oma suvekodu
Võhule. Maestro F. Veike oli oodatud
külaline meie valla koolides, lasteaedades, kultuuriasutustes. Alati
toi ta kaasa hea tuju, elevuse ja roomu, sellest said osa nii lapsed kui ka
täiskasvanud. Publik oli lummatud,
kui tema käes olevad nukud elavnesid.
Mäletan hästi lisaks Burotinole veel
india kuulsa
filminäitleja Raj Kapoori varrasnukku laulmas india hulkuri laulu, pambuke kepi otsas üle ola, samuti
„Väikeste luikede tantsu“ jpt tegelasi.
Veike on täiendanud kodulooliste

fotode annetamisega Viru-Jaagupi
muuseumit.
2000. aasta veebruaris juhtis F.Veike
Pajusti klubis toimunud III etlejate
päeva žürii tööd ning jagas
kokkuvõtteid tehes esinejatele kasulikke nõuandeid. Teda kuulati tähelepanelikult, sest ta oli selle ala
professionaal.
Inge Arula meenutab, et Ferdinand
Veike oli väga huvitav vestluspartner.
“Kord talvel külastas ta ootamatult
Pajusti klubi. Pakkusime talle kohvi
(koos klubi juhataja Reet Aruga) ja
kuulasime tema haaravaid meenutusi
lapsepõlvest, hilisemast elust, esinemistest Eestis ja välisriikides. Veike sai
esineda
oma nukkudega Rumeenias, Soomes, Norras, Tšehhoslovakkias, Inglismaal, Saksamaal, USA-s,
Jaapanis - ja siis rääkis Burotino
nende lastega emakeeles! See näitab
tema töökust ja lugupidamist
publiku vastu.”
F. Veiket on tunnustatud 2001. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga,
2014. aastal Tallinna
teenetemärgiga, ta oli Tallinna aukodanik, 2016. aastal nimetati Nukuteatri maja üks saalidest Ferdinandi
saaliks.
Kes F. Veiket laval või mujal esinemas näinud, ei unusta teda ja tema
nukke. Ta puudutas inimeste
hingekeeli. Ta oli erakordse missioonitundega inimene, kes kinkis oma
nukkude kaudu soojust ja
headust.
Üks viimaseid esinemisi kodurahvale toimus Viru-Jaagupi koolimaja 100.
aastapäeva tähistamisel
2008. aasta suvel kooli pargis, seljas
voluri mantel ja müts ning käes Buratino. Eks ta üks suur võlur
meie jaoks oligi!
Inge Arula meenutuste põhjal Hilje
Pakkanen
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Palju õnne, kallid novembrikuu
sünnipäevalapsed!

Et aastad üle elusilla ikka rohkem rõõme pillaks!
Ja et ka argipäevas hallis, kestma jääks kõik hea ja kallis!
Nagu päevad, nii korduvad aastad. Nendes on vihma, päikest ja tuult...
Olgu neis päevades päikese kulda! Olgu neis tervist ja rõõmu nii suurt!
Olgu südames sügavat õnne ja tegudes rohkesti rahuldust!

98 Leida Nurk
96 Helje Ansla
92 Vaike Aru
91 Eha Kuusik
90 Liidia Lass
90 Maimu Leht
88 Elvi Leede
88 Heile Viilveer
87 Elvi Kullamägi
97 Helene Allikalt
87 Villem Altermann
86 Vaike Kivisep
86 Uno-Heinrich Neelokse
86 Leida Jalast
86 Maria Juninen
86 Linda Kello
86 Silvia Põldme
85 Laine Rahuoja
85 Valentina Saar
85 Anastasia Leiten
84 Eevi Mandel
84 Tuomo Juhani Pärenkö

82 Maria Vassiljeva
82 Eevi Kiik
82 Kersti Minin
82 Aldona Avinene
82 Eino Trumm
82 Vaike Ussin
82 Albert Tiks
81 Hans Kivimäe
81 Helve Freiental
81 Mati Pärnik
80 Kalju Kreutzwald
80 Pille Lippasaar
80 Silvi Vaht
80 Tiiu Väisänen
80 Elma Foudi
75 Aino Raja
70 Maire Männik
70 Ott Õun

Kadila seltsimajas:
21. detsembril kell 19 Kadila jõulupidu koos jõululaua ja ansambliga Projektor. Laudade broneerimine ja info tel 5397 4443. Pilet 8 eurot.
Pajusti klubis:
23. novembril kell 14.00 karneval „ Pidžaama pidu“. Tasuta
26. novembril kell 13 nimelise pingi avamine teenekale kirjandusauhinna
järjepidevuse hoidjale Ilme Postile. Seejärel seeniorklubi Mõttelõng kokkusaamine. Info Vilve Tombach, tel 56463949
29. novembril kell 20.00 varajane jõuluaja tantsukas. Pilet 10 eurot.
1. detsembril kell 16.00 „Advendimõtisklused helimeditatsioonide ja
Tagorega“. süntesaator – Tarmo Linnas, kitarr – Ardo Pilleson, Tagoret loeb
Urmas Lindlo. TASUTA.
10. detsembril kell 13.00 seeniorklubi Elutark 20
(Viru-Jaagupi vana koolimaja).
15. detsembril kell 12.00 piparkoogimaailm.Piparkookide kaunistamise
töötuba. Perepilet 5 eurot.
17. detsembril kell 13.00 seeniorklubi Mõttelõng.
Pajustis, vallamajas:
2. detsembril psühholoog Ave Rosental võtab vastu abivajajaid eelneval
registreerimisel telefonil (Ave Rosental) 5562 4337 või
(Gaidi Kasu) 5399 4071.

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!

Iti-Johanna Kuprašvili - 18. oktoober 2019

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Seal, kus sulgub eluraamat, algab mälestuste tee ...

Anna Lumiste 		
Enn Peebu		
Theodor Lomp		
Henn Kask		
Arvidas Avinas
Ilse Paap		
Märt Kereme		
Meida Inno		
Viktor Romašov	
Toomas Jürna		
Siria Kalais		

SÜNDMUSTE KALENDER

Laekvere rahvamajas:
5. detsembril kell 16 jõulueelne pereõhtu - mängime, meisterdame, küpsetame ja teeme diskot.
6. detsembril kell 18 noortetoa aastapäev rahvamaja noortetoas.
11. detsembril kell 12 Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilaste tantsutund “Tants läbi aegade” kooliealistele.
13. detsembril kell 10 nimelise pingi avamine haldushoone ees kunagisele Laekvere sovhoosi esimehele Kalju Tõnuristile ja pearaamatupidajale
Leili Kaldaveele. Info Andrus Läll, tel 5046009.
13. detsembril kell 10-14 jõululaat.
Laudade registr. tel 5198 7006, 329 5335.
18. detsembril kell 11 koduste laste jõulupidu.
19. detsembril kell 18 Laekvere kooli jõulupidu.
31. detsembril kell 20 vana-aasta pidulik ärasaatmine - laudadega pidu
koostöös Laglepesaga. Tegevused lastele. Kohtade arv piiratud. Info ja kohtade broneerimine tel. 5198 7006 või 329 5335.

23.07.1944 - 01.10.2019
01.01.1945 - 06.10.2019
28.12.1949 - 10.10.2019
22.09.1953 - 13.10.2019
01.06.1964 - 15.10.2019
24.02.1932 - 16.10.2019
11.12.1964 - 19.10.2019
29.09.1928 - 20.10.2019
1.03.1952 - 20.10.2019
28.08.1943 - 26.10.2019
02.12.1954 - 31.10.2019

Sügav kaastunne omastele.

Muuga mõisas:
14. detsembril kell 12 eakate jõulupidu. Info tel 5330 4045.
Muuga spordihoones:
7. detsembril kell 10-15 Muuga Maanaisteselts EHA XVI jõululaat. Laadalisi lõbustavad Muuga MNS Eha kapell ja kell 12 Vahuküla näitering Koerust
etendusega „Luuleõhtu Klaara juures“. Avatud kohvik. Eelnev registreerimine Ilma Lausvee, tel 5804 4463, Muuga raamatukogu tel 329 4475, muuga.
raamat@vinnivald.ee
Roela rahvamajas:
28. novembril kell 18 PLMFi Virumaa muusikafestivali kontsert. Esinevad
Pille Lill (sopran), Kristina Kriit (viiul), Piia Paemurru (klaver). Sissepääs
tasuta.
1. detsembril kell 13 esimese advendiküünla süütamine. Hea sõna Tarmo
Linnaselt, kaunimad laulud Virumaa poistekoorilt.
8. detsembril kell 13 jõulukontsert. Musitseerib Keio Soomelt. Pärast
kontserti eakate klubi Remmelgas jõululõuna.
15. detsembril Roela jõululaat koos jõulukraami ja meelelahutusega.
28. detsembril aastalõpupidu: kontsert-aktus, tants, puhvet, kohvik. Jälgige erireklaame. Pääsmed eelmüügis - peole pääseb eelmüügist ostetud
pääsmetega.

Päevakeskus avatud T-R kella 11-16, päevakeskuse kontaktid tel 325 7300 või paevakeskus@vinnivald.ee
Vinni spordikompleksis:
6. – 8. detsember - rahvusvaheline noorte korvpalliturniir BBBL.
Info Ergo Prave, tel 53403581
Viru-Jaagupis:
4. detsembril kell 19 Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala kontsert “Advendiaja kingitus”. Tasuta. Käigus buss, jälgi reklaami. Info tel 5190 2201 või 325 7401.
10. detsembril kell 13 Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark pidu, klubi 20. aastapäeva tähistamine ansambliga Akord. Info Anu Soon, tel 53733603
Koolides, lasteaeades:
2. detsembril I advent Põlula koolis.
2. detsembril kell 8.00-8.30 Vinni lasteaias piilub päkapikk.
2. detsembril kell 8.15 Pajusti lasteaias piilub päkapikk.
2. detsembril kell 9.40 jõuluootuse kontsert ja jõulurahu väljakuulutamine VPG
1.-5. klassile.
2. detsembril kell 10.35 jõuluootuse kontsert ja jõulurahu väljakuulutamine VPG
6.-12. klassile.
2. detsembril kell 16 advenditule süütamine Kulina lasteaias.
2. detsembril kell 17 Tudu kooli advendiaja teeõhtu raamatukogus.
4. detsembril kell 10-11 Vinni lasteaia Lepatriinude rühm õppeprogrammil
Oandus.
5. detsembril kell 10.40 Onu Ervini lasteteater „Päkapikk Jussi jõulud“ Roela koolimaja aulas. Ppilet 3 eurot.
6. detsembril kell 8 VPG 6.-12. klasside, kell 8.25 1.-5. klasside trimestri lõpuaktus.
9. detsembril II advent Põlula koolis.
9.-13. detsembril kunsti- ja käsitöönäitus Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
10. detsembril Roela lasteaialapsed Rakveres Jõulumaal.
11. detsembril kell 9-12 Vinni lasteaia Lepatriinu, Mesimummu ja Oravapere rühm
Talvemaal Kukelinna külas Eduardi talus.
11. detsembril kell 11 etendus „Uskumatud juhtumised päkapikukülas“
Pajusti lasteaias.
12. detsembril Roela 1.-3. klass jõuluetendusel Rakvere teatris.
12. detsembril piparkookide küpsetamine Kulina lasteaias.
13. detsembril kell 9.30 Pajusti lasteaia Mõmmikute rühm küpsetab piparkooke.
15. detsembril jõululaat Roela rahvamajas.
16. detsembril III advent ja piparkookide küpsetamine Põlula koolis.
17. detsembril kell 9-9.30 etendus “Päkapikk Jussi jõulud“ Vinni lasteaia saalis.
17. detsembril kell 10 Roela, Kulina ja Tudu piirkonna koduste laste ja suurperede
jõulupidu Roela koolis.
17. detsembril kell 11 VPG 1.-5. klasside jõulupidu.
17. detsembril etendus “Päkapikk Jussi jõulud“ Kulina lasteaias.
18. detsembril kell 8.30-14 piparkoogipäev Tudu koolimajas.
18. detsembril kell 9-16 Vinni lasteaia päev jõuluvanaga.
18. detsembril kell 9.30 Pajusti lasteaia Lepatriinude rühm küpsetab piparkooke.
18. detsembril kell 16.30 jõulupidu Kulina lasteaias.
19. detsembril kell 8.30-14 heade soovide päev. Jõulupost Tudu koolimajas.
19. detsembril kell 17 Pajusti lasteaia jõulupidu Pajusti klubis.
19. detsembril kell 18 Roela koolilaste jõulupidu Roela rahvamajas.
19. detsembril kell 18 VPG 6.-12. klasside jõulupidu.
20. detsembril Roela lasteaialaste jõulupidu.
20. detsembril kell 12 Vinni-Pajusti gümnaasiumi abiturientide jõululõuna.
20. detsembril kell 18 jõulupidu Tudu koolimajas.
Haridusüritused koostanud asutustest esitatud andmete alusel Margit Diits.

Ulvi klubis:
25. novembril kell 20 kinoklubi filmiõhtu „Kiirtee põrgusse“.
Pilet 5/4 eurot. Info tel 5551 0735.
1. detsembril kell 13 esimese advendiküünla süütamine Roela rahvamajas. Ulvi klubi organiseerib Rägavere piirkonna huvilistele Roela transpordi.
Info tel 5551 0735.
5. detsembril kell 11.30 väljasõit eakatega Vinni ujulasse.
Info tel 5551 0735.
8. detsembril kell 12 Rägavere piirkonna koduste laste ja suurperede jõulupidu. Info tel 5551 0735.
8. detsembril kell 18 jõulukontsert klubis, esineb Siiri Känd. Tasuta.
Info tel 5551 0735.
14. detsembril kell 18 Ulvi klubi 70. aastapäeva tähistamine klubis: esinevad klubi taidlejad, Faziyah tantsutrupp Pajustist, Petja ja Hunt Sõmerult
ning üllatuskülaline. Tantsumuusika Meelis Keskülalt.
Laudade broneerimine tel 55510735.
Vinni päevakeskuses:
E, 2. ja 9. detsembril kell 10-17 juuksuripäev.
Juuksuriaeg eelneva broneerimisega kell 14-19 tel. 325 7300
R, 13. detsembril kell 10.30 mälutreening Anu Joonuksi juhendamisel.
Nädala lõpetamine kohvilauaga
K, 18. detsembril kell 12 jõululõuna.
Teisipäeviti kell 10-11 võimlemine Ly Jõe juhendamisel.
Kolmapäeviti kell 11-14 koosolemise ja tegemise päev.
Lauluproovid täpsustamisel.
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