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Kui on tahet, leidub ka võimalusi
Tänane Vinni vald on koduks enam kui viiele ja poolele tuhandele elanikule. Vallas on viis alevikku ja 37 küla. Meil on
hästi säilinud ajalooline külastruktuur ja hoonestus, on väärtuslikku maastikku ning kvaliteetset põllumaad. On selgelt
eristuva ajaloolise ning keskkonna mõjudest tuleneva iseloomuga Tudu, Roela, Viru-Jaagupi ja Vinni-Pajusti alevikud koos küladega.
Jättes kõrvale paikkondlikud iseärasused, on inimeste
ootused ja vajadused siiski üsna ühesugused. Head elutingimused, ilusad kodud, turvalised, heakorrastatud külad ja
alevikud, mitmekesised võimalused vaba aja veetmiseks,
pidevalt paranev elukeskkond on meile kõigile vajalik. Vahe
seisneb vaid selles, mis on mingis piirkonnas kõige kiiremat lahendust vajav probleem.
Üldisemad suunad valla elu edendamiseks on olemas
valla arengukavas. Arengukava vajab aga pidevalt uuendamist. Elu muutub nii kiiresti, et pikemaks ajaks sihte seades
ei saa kõike paratamatult ette näha. Mõned plaanid jäävad
ajale jalgu ja langevad kõrvale, teiste puhul avanevad hoopis uued ja soodsamad võimalused. See on asjade loomulik käik.
Planeerimine ja otsustamine on vaid muutuste algus.
Piirkond
Tudu
Roela
Viru-Jaagupi
Kadila
Pajusti
Vinni
Üldised

Haridus
1,7
4,4
0,8
2,3
35,6
0,2

Kultuur
1,5
2,2
1,7
2,6
2,7
25,3

teeringud piirkonniti aastatel 2002-2009 (sh ka VPG remondiks ja staadionimaja ehituseks ettenähtud summad).
Suuremate objektidena võib esile tuua valla kultuuriasutused, milliste remontimiseks on investeeritud kokku 11,8
miljonit krooni, sellest 4, 7 miljonit Kultuuriministeeriumi,
EASi ja PRIA eraldised.
Haridusasutuste olukorra parandamiseks investeeringuid 23 miljonit, Haridusministeeriumilt ja EASst projektitoetus 3,35 miljoni krooni ulatuses.
Tudu ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide
esimene etapp aastatel 2003- 2005 läks maksma 5,0 miljonit krooni, millest 4,32 miljonit krooni saadi Sihtasutuselt
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Suuri summasid on suunatud spordiehitistesse: Vinni
staadioni rajamine - 9,4 miljonit krooni, spordikompleksi ümberehitustööd - 10,2 miljonit krooni (sh 4,6 KIKilt ja Kultuuriministeeriumilt), kergliiklustee rajamine - 3,7 miljonit krooni
(Rakvere linna ja Ida Regionaalse Maanteeameti kaasfinantseerimisel). Hetkel käimas staadionimaja ehitustööd. Maja
pannakse püsti ühe miljoni krooniga, millest 90% finantseeritud PRIA poolt.
Käesoleval aastal valminud Vinni Päevakeskuse rajamist toetasid 1 miljoni krooniga EAS ja Sotsiaalministee-

Sotsiaalhoolekanne
0,3
0,6

Tulemus sõltub ikkagi elluviijatest, olemasolevate võimaluste ära kasutamises ja uute lahenduste pidevas otsimises. Põhjendamatu on arvata, et mõnda piirkonda vallas on
eelistatud teisele. Küll aga sõltub kohaliku elu edenemine
kogukonna heast tahtest ja aktiivsusest, mitte virisemisest
ja teiste kritiseerimisest.
Kodanikeühenduste panus paikkonnale pole üksnes meeleolukad külapäevad, laadad, näitused vms. Ettevõtlike mittetulundusühenduste kirjutatud projektide toel on vallas remonditud vanu ning rajatud uusi ühiskondlikke objekte:
Vinni staadionihoone rajamine - PRIA projektitoetus MTÜle
Vinni Tammed; Roela Rahva Maja renoveerimine ja saalitoolide ostmine - Euroopa Liidu Struktuurifondide projektitoetused MTÜle Roela Kodukant; Roela noortemaja renoveerimine - projektitoetus INNOVElt; Kadila Seltsimaja renoveerimine - PRIA projektitoetus MTÜle Kadila Naisselts
jne.
Viimastel aastad pole kohalikele omavalitsustele kerged olnud. Eelarve tasakaalustamisega tuleb vaeva näha
rohkem kui varasematel perioodidel. Ent raskustest hoolimata püüame häid algatusi võimaluste piirides oma- või
kaasfinantseeringuga toetada.
Loo ilmestamiseks on esitatud tabelis Vinni valla inves-

Majandus
5,0
0,8

Keskkond

Muu

0,3
0,2
0,3

0,4

0,9
21,3

1,0

0,2
31,0

1,0

Kokku
8,5
8,7
2,7
3,1
5,0
93,8
22,5

rium. Valla vahendeid paigutati sellesse objekti 194 000 krooni.
Ka Vinni Perekodu on ehitatud peamiselt Sotsiaalministeeriumipoolt eraldatud 28 miljoni krooniga. Kogu ehitustöö läks maksma 29,8 miljonit krooni.
Ees ootavad Vinni-Pajusti Gümnaasiumi hoone renoveerimistööd (maksumus 22 miljonit krooni, sellest 90%
euroraha).
Aasta-aastalt on valla investeeringute maht kasvanud.
Kui 2002. aastal oli see summa 4,1 miljonit krooni, siis 2009.
aastal on see 28,3 miljonit krooni.
Kokku on Vinni vallas aastatel 2002-2009 erinevatesse
objektidesse investeeritud 144,4 miljonit krooni. Sellest 95
miljonit on taotletud ministeeriumidelt või erinevatest fondidest ja programmidest: Kultuuriministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium, Majandusministeerium,
EAS, KOIT- kava, KIK, PRIA, muinsuskaitse.
Lõpetuseks pöördun tagasi alguse juurde – tulemus
sõltub elluviijatest. Kõige suurem raiskamine on see, kui ei
kasutata ära kogu võimete ja võimaluste potentsiaali. Eesti
vanasõnagi ütleb: “Peaasi kui on tahet, küllap siis ka võimalusi leidub.”
Toomas Väinaste
Vallavanem
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Vallavolikogus
Vinni Vallavolikogu 5.novembri istung
Volikogus valis Vinni vallavanemaks Toomas Väinaste.
Volikogu otsustas anda arvamuse Kehala ja Salimäe
karjääri korrastamistingimuste väljastamiseks.
Volikogu võttis vastu Vinni valla üldplaneeringu ja otsustas delegeerida avaliku väljapaneku korraldamise Vinni
Vallavalitsusele.
Vinni Vallavolikogu 19.novembri istung
Volikogu võttis vastu Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse teemaplaneeringu ja otsustas delegeerida avaliku väljapaneku korraldamise Vinni Vallavalitsusele.
Esindajad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
Volikogu nimetas Vinni Vallavolikogu esimehe Vinni valla esindajaks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule.
Volikogu nimetas Vinni Vallavolikogu aseesimehe Vinni valla esindaja asendajaks Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule.
Volikogu kinnitas kuueliikmelise vallavalitsuse järgmises
koosseisus: Mirjam Selli, Marve Morgen, Aili Taal, Ülo Ülesoo, Teet Ottin, Toomas Väinaste - vallavanem.
Volikogu valis alatiste komisjonide esimehed: revisjonikomisjoni esimeheks sai Hannes Mets, sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni esimeheks - Tõnis Nurk, kultuuri- ja
hariduskomisjoni esimeheks - Julia Šimuk, majanduskomisjoni esimeheks - Maario Maalman.
Volikogu valis alatiste komisjonide aseesimehed.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks sai Külli
Tamm ning majanduskomisjoni aseesimeheks Aimar
Põldme.

Senised osavallavanemad
jätkavad
Vinni Vallavalitsus nimetas teenistusse alates 25.novemb-rist kolm
osavalla vanemat. Tudu osavalla vanemana jätkab Uno Muruvee,
Roela osavalla vanemana Ade Murumägi ja Viru-Jaagupi osavalla
vanemana Nade•da Võrno.
Vallavanem Toomas Väinaste sõnul jätkavad senised
osavallavanemad tööd ka edaspidi ning tegemist on kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest tuleneva nõudega.
Lääne-Virumaal on osavald veel Väike-Maarja vallas - Simuna
osavald.

MTÜ Vinni Valla Noored
ootab vabatahtlikke erinevatesse piirkondadesse
Kuna sealsed tegevused ei ole enam huvitavad ja põnevad, seiis
ootavad valla noortekeskused Pajustis, Kadilas, Viru-Jaagupi, Tudus, Kütis vabatahtlikke, kes tahaksid ja oskaksid mõnel õhtul noortega tegeleda, näiteks tantsu, spordi, fotograafia, aeroobika, laulmise, kokkamise, käsitöö või mõne muuga teie hobidest.
Noored on meie tulevik, tule ja aita erinevate tegevuste, ringide
läbiviimisel! Oled sa noorem või vanem, oodatud oled ikka!
MTÜ Vinni Valla Noored
Telefon 58 154 556, e-mail kerditude@vinnivald.ee
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Valla üldplaneering on
avalikul väljapanekul
Vinni valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 7.detsembrist 2009 a. kuni 4. jaanuarini 2010 a.
Üldplaneering hõlmab tervikuna valda põhiülesandega
määratleda valla ruumilised arengusuunad, võttes aluseks
olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Üldplaneeringuga olulisi muudatusi ei planeerita. Kavandatakse juurde puhke- ja virgestusalasid, kergliiklusteid,
seatakse erineva juhtotstarbega maadele kasutus-ja arendustingimused, et tagada kvaliteetne elukeskkond ja looduskeskkonna säilimine.
Üldplaneering on avalikul väljapanekul valla kodulehel
www.vinnivald.ee ja CD-kettal kohapeal tutvumiseks:
- Tudu aleviku raamatukogus (Staadioni tn. 3) E-R 10.00-17.00.
- Roela aleviku raamatukogus (Järve tn.1) E-N 8.00-18.00
R 8.00-17.00.
- Viru-Jaagupi raamatukogus (Kooli tee 7) E-R 10.00-13.00,
14.00-18.00.
- Kadila küla raamatukogus T, N 12.00-17.00.
- Vinni aleviku raamatukogus (Sõpruse tn.1a) E, R 11.0019.00, T, K, N 11.00-18.00, L 11.00-14.00.
- Pajusti alevikus vallamajas (Tartu mnt. 2) E-R 8.00-16.30.
Vinni vallamajas on üldplaneeringu avaliku väljapaneku
ajal tagatud isikutele juurdepääs kõigile planeeringuga
seotud materjalidele.
Informatsioon telefonil 517 1977 Teet Ottin.
Väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 20. jaanuaril
2010.a kell 15.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt.2 Pajusti alevik)
Ootame Teie osavõttu!

Jäätmeveo lepingute
sõlmimine
Leping on jäätmevaldajale saadetud eeldusel, et ta omab
juba jäätmekonteinerit. Juhul kui nimetatud lepingu tingimused (tühjendamissagedus on liiga harv, jäätmemahuti
liiga väike) jäätmevaldajat ei rahulda, tuleb teha lepingus
käsitsi parandused ja igal juhul leping Ragn-Sells AS-le
tagasi saata. Konteineri vajadusel tuleb kindlasti lepingusse kirja panna Teile sobiva konteineri suurus ja konteineri
soetamise tingimus (kas soovitakse seda rentida või välja
osta). Lepingusse lisada Teie kontaktandmed ja isikukood,
samuti ka e-posti aadress.
Juhul, kui kõik andmed Teile saadetud lepingus on koheselt õiged ja sobivad, siis palume lisada lepingusse ainult
Teie kontaktandmed ja isikukood, samuti ka e-posti aadress (kui on) ning üks lepingu eksemplar Ragn-Sells AS-le
allkirjastatult tagastada aadressile Vabaduse pst. 21a,
Kiviõli, 43125. Palume täita leping edaspidiste vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt trükitähtedega.
Harvema konteineri tühjendamise sageduse taotlust, kui
Teile saadetud tüüplepingus, ei ole mõtet vallavalitsusele
esitada, sest Teile on niigi pakutud minimaalne konteineri
suurus maksimaalse, seaduses lubatud, tühjendamissagedusega.
Kui jäätmevadaja arvab, et temal ikkagi ei teki nii palju
segaolmejäätmeid, võivad kinnistute omanikud ka mitme
peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades

KODUVALLA SÕNUMID

3

meveost vabastust ajavahe-mikuks 1. oktoobrist kuni 1.apvastavasisulise avalduse Vinni vallavalitsusele. Avalduste
rillini)
vormid saab valla koduleheküljelt, vallavalitsusest või osa· segaolmejäätmete iseseisval käitlemisel on jäätmevaldavaldadest.
ja kohustatud, „Jäätmehooldus-eeskirja” § 19 lõike 5 järgi
Kõik jäätmevaldajad on liidetud jäätmeveoga automaatselt
tõestama jäätmekäitluse kor-rektsust dokumentaalselt vä- kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei
hemalt üks kord kvartalis (hajaasustusalal - külad) või üks
vabasta kedagi kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt
kord kuus (tiheasustusalal - Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi,
kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale vedajale üle
Roela ja Tudu alevikud). Prügila-kviitung (teenuse eest taanda. Ragn-Sells AS alustab jäätmete vedu kõikidelt
sumise kviitung) esitada vallavalitsusse vasatavalt iga kuu
jäätmevaldajatelt Vinni Vallavalitsuse poolt vedajale üle antud
või kvartali lõpu 25. kuupäevaks. Vastav taotlus teha vallavajäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest, kas
litsusele.
jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte. Sellest
Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
tulenevalt võib jäätmevaldaja, Ragn-Sells AS‘i poolt, hakata
lugemise-, hooajalise jäämetmeveo- või jäätmete iseseissaama tühiarvaid, sest prügiveoauto käib ikkagi kohal.
va käitlemise otsus kehtib üks aasta.
Palun võtke Ragn-Sells AS-ga kindlasti ühendust, kui:
Taotluste vormid saab valla koduleheküljelt, vallavalit· Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või
susest
või osavaldadest.
osta;
Kus ja millal saab sõlmida korraldatud olmejäätmeveo
· Teie jäätmemahuti suurus (kas on väiksem või suurem)
lepinguid?
erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodud mahuti suuLepinguid on võimalik sõlmida interneti (www.
rusest;
ragnsells.ee) ja posti teel, samuti Ragn-Sells AS kontoris
· Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini, kui
Vabaduse pst. 21a, Kiviõli, 43125, klienditeenindus: tel.
lisatud lepingus ja veograafikus kirjas;
15155
· Te soovite suuremat konteinerit, kui lisatud lepingus ja
Eeldame, et jäätmevaldajad sõlmivad juba eelnevalt
veograafikus kirjas;
lepin-gud, kasutades Ragn-Sells AS-i pakutud võimalusi.
· Teil on vana tüüpi metallist ratasteta 750-liitrine konteiner,
Neile, kes ei ole erinevatel põhjustel pole suutnud kuni
mida Ragn-Sells AS ei teeninda.
07.12.2009 AS Ragn-Sells‘iga korraldatud jäätmeveo lepinPalun võtke Vinni Vallavalitsusega ühendust, kui:
gut sõlmimida, on võimalus neid sõlmida ka osavaldades.
· antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite
saada vabastust korraldatud jäätmeveost (jäätmevaldaja ei
ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval
kinnistul ja seetõttu ei teki ka
sellel kinnistul jäätmeid, saab Mis maksab jäätmevedu?
jäätmevaldaja
taotleda Jäätmeveo hinnad, mis kehtivad korraldatud jäätmeveo raames alates 1. jaanuarist. 2010 (hinnad
korraldatud jäätmeveoga mitte- sisaldavad 20% käibemaksu):
liitunuks lugemise otsust Konteineri tüüp
Regulaarne
Graafikuväline
Konteineri rent*
Konteineri müük
üksnes kohalikult omavalitsugraafikujärgne
tellimusel
kr/kuu
kr/tk
selt,
saates
sinna
tühjendus
tühjendus
vastavasisulise avalduse, mis Kuni 80-100l
31,20
40,56
48,00
724,58
peab sisaldama muuhulgas kuni 140 l
36,00
46,80
0,00
724,58
43,20
56,16
0,00
918,31
põhjendust mitteliitunuks luge- kuni 240 l
kuni 370 l
50,40
65,52
108,00
1440,00
mise vajaduse kohta);
60,00
78,00
0,00
2862,61
·
soovite
kasutada kuni 600 l
74,40
96,72
0,00
3193,22
ühiskonteinerit mitme eramu/ kuni 800 l
kuni
1500
l
122,20
158,86
0,00
7488,00
elamu peale;· antud aadressil
kuni 2500 l
172,80
224,64
0,00
10080,00
asub suvila, mistõttu soovite
kuni 4500 l
276,00
358,80
355,00
12960,00
hooajalist vedu (jäätmevaldaja
*Konteinereid laenutatakse tingimusel, et tühjendused toimuvad vähemalt üks kord kvartalis.
käib oma kinnistul ainult suviti,
NB! Konteinerite esialgne paigaldamine jaanuaris on tasuta. Alates veebruarist 2010 on konteinerite
siis on tal võimalik kohalikust
paigaldamine 413.00 krooni/tk.
omavalitsusest taotleda jäätAbiks kogumiskonteineri ja tühjendussageduste valikul
Elamutüüp: alates 3-korteriga kortermaja
Elanike arv
Konteineri
konteineri
kortermajas
suurus
tühjendussagedus
Vähem kui 6
140 liitrit
üks kord kuus
6
240 liitrit
üks kord kuus
12
360 liitrit
üks kord kuus
20
600 liitrit
üks kord kuus
28 - 36
600 liitrit
kaks korda kuus
60 - 68
800 liitrit
neli korda kuus
76 - 88
1500 liitrit
kaks korda kuus
Elamutüüp: eramu
Elanike arv
Konteineri
Konteineri
optimaalne suurus
tühjendussagedus
tiheasustus
hajaasustus
2
80 – 100 liitrit
1 kord kuus
1 kord kvartalis
4-6
140 liitrit
1 kord kuus
1 kord kvartalis
8 - 10
240 liitrit
1 kord kuus
1 kord kvartalis
12 - 14
360 liitrit
1 kord kuus
1 kord kvartalis

Arvestatud on vaid erandjuhud, sest vastuvõtuajad lepigute
sõlmimiseks on piiratud:
9. detsember kell 9.00 – 12.00 Tudu osavallas
9. detsember kell 13.00 – 16.00 Roela osavallas
10. detsember kell 09.00 – 12.00 Viru-Jaagupi osavallas
10. detsember kell 13.00 – 17.00 Vinni päevakeskuses
NB! Lepingute sõlmimise päeval kohapeal jäätmeveost
vabastuse taotlusi ei rahuldata. Taotluste esitamisel vallavalitsusele tuleb arvestada asjaoluga, et Teie avaldus vaadatakse läbi vallavalitsuse istungil, mitte koheselt.
Meeldetuletus pakendite sorteerimisel
Kõik pakendid ei sobi pakendikonteinerisse. Pakendite sorteerimisel
on paljud ära unustanud, et pakendikonteinerisse tohib panna ainult
puhast pakendit s.t. pakend peab olema pestud ja kuivatatud.
Vastasel juhul kuulub pakend segaolmejäätmete konteinerisse.
Üldine soovitus – pakendite pesemisel tuleks jälgida mõistlikkuse
printsiipi.
Peeter Kalvet
keskkonnanõunik
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MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
ja abikäsi PRIAst
Edastame teateid MTÜ poolt ehitatava
staadioni teenindushoone valmimisest ja
sporditarvikute hankimisest. Novembri
keskpaigaks oleme valmis saanud hoone
vundamendi ning praegu on käsil karkassi
ehitus ja kohe-kohe katuse katmine.
Sporditarvikud on tallel Vinni-Pajusti Gümnaasiumis, et nad kevadel staadionil harjutamiseks ja võistlemiseks kasutusele anda.
MTÜ sai raha laenamise osas kokkuleppele
meie emapanga Swedbankiga, mis

võimaldab tasuda ehitaja, OÜ Pajusti Ehitus
Grupp, poolt tehtud tööde eest operatiivselt,
äraootamata PRIAst seadusega lubatud
kolmekuulise viitlaekumisega väljamakset.
Lootus on küll, et vast leiab raha tagasitee
lühema aja jooksul, kuid mine sa isahane
tea. Hoone kaetud karp ning väljaehitatud
üldkasutatav san.sõlm valmib kava kohaselt
aastavahetuseks. Hoone hilisem edasi
ehitamine sõltub tekkivatest rahastamisvõimalustest nagu praegu kasutatav “Külade

uuendamise
ja
arendamise
investeeringutoetus” ning omaosaluse
katteallikate leidmisest uuel aastal. Olgem
tänulikud praeguse Eesti maaelu
arengukava meetmest saadaoleva
rahasüsti eest, mis lubab Vinni-Pajusti
staadionit terviklahenduse suunas välja
ehitada.
Gustav Saar
MTÜ Vinni SK Tammed juhatuse liige

Roelas advendist aastalõpuni
Roelas on juba traditsiooniks saanud,
et advendiaja juhatab sisse kodukandipäev “Jõuluootus”. Nii ka tänavu.
Sellel aastal ei jää aga advendiaja
ja jõuluootuse tähistamine ainult rahvamaja ruumidesse vaid ka hoopis
uudsesse keskonda. Nimelt kutsub
MTÜ Roela Kodukant kõiki juba 5.detsembrist Roela Käbimajja osa saama
mitmekülgsest meelelahutuse ja hingekosutuse programmist.
Koostöös MTÜ Johanna ja kohaliku kooliga kõlavad aga rahvamajas
13.detsembril kaunid talve- ja jõululaulud, esitajaiks segakoor, ansamblid, solistid. Peale kontserti algab aga
lõbus seltskondlik ühislaulmine. Samas saab valmistada ka kauni jõulukaardi, mida siis jõuludeks oma lähedastele saata või kinkida.
19.detsembril on rahvamaja täis
värvikirevust ja idamaist muusikat.
Oma aastalõpu kokkuvõtteid teevad kõhutantsijaid, keda taas tuleb kindlasti
kokku igast Eestimaa nurgakesest.
26.detsembril, täpselt 40 aastat
tagasi, avati Roelas uus klubihoone.

Seda sündmust me ka oma aastalõpupeol tähistame.
Kui viie aasta tagusel juubelipeol
saime suurepärasel kontserdil ülevaate rahvamaja kollektiivide tegevusest,
siis seekord saavad kõik nautida külaliste esinemisi – olla ise läbinisti piduline – alati on taidlejatel oma kohustused.
Kultuuriprogrammis esinejad pole
varem meie rahvamajas esinenud –
seepärast mitte midagi korduvat – kõik
on uus ja esmakordne. Peaesineja Liisi Koiksoni Trio, Esteetika- ja Tantsukooli, tantsushow, Petja ja Hundi humoorikas “jutustus” klubi/rahvamaja
eluloost, tantsupõrandale kutsub võrratu “Musabox” – kõike seda asub ohjama heasüdamlik Kaidu Tiirik.
Nagu tavaks öelda, et iga pidu on
piduliste nägu, siis loodan, et sellel
õhtul näeme ainult rõõmsaid ja sõbralikke nägusid. Ootame kindlasti peole
ka neid, kes viimastel kuudel Roela
rahvale väga palju haiget on teinud.
Jõulud on leppimiste, andestamiste,

armastuse aeg – saame siis üheskoos paremaks ja püüame naabris
näha sõpra, mitte vaenlast. Sellele sõbralikule peole tuleb aga kutse/pääse
lunastada eelmüügist ja seda saab
teha kuni 20.detsembrini – sünnipäevpeole tullakse ju etteteaatmise või äraütlemisega, kuidas muidu pererahvas
sööki-jooki oskab varuda!?
Kallitele taidlejatele, väsimatutele
ringijuhtidele, headele koostööpartneritele – tuhat tänu teile tehtu eest!
Ave Alavainu on öelnud:
“Me laulud ei saa iial lauldud, me tantsud ei saa tantsitud,
Me pillilood ei lõpe eales, me kunst ei
muutu kunstituks.”
Ärgu siis lõppegu ka meie jõud,
mõtted, head ja uued ideed!
Seniks soovin kõikidele rahulikku
advendiaega, imelisi jõule, vana aasta
raskuste ja murede ärasaatmist ja
rõõmsa ning parema aasta vastuvõtmist!

Reet Alavere

Kadila rahvamaja peab sünnipäeva
Aastal 1927 moodustati Kadilas
Ühendatud Seltside Keskselts, selle
esmaseks ülesandeks oli rahvamaja
valmisehitamine. Aastal 1929 oligi
maja sisseõnnistamine ja aastal 2009
saab maja sünnist 80 aastat.
Nii Kadila kui ümbruskonna külade
rahvas
aitasid
kaasa
maja
valmimisele, tehti isetegevust ja käidi
ka väljapool esinemas. Esimese
kümne aasta jooksul toodi lavale 88
näidendit.
Majas on aastate jooksul olnud
näiteks ühispank, raamatukogu, teisel
korrusel on olnud ka korterid.
Enamus ümbruskonna inimesi on
siin majas aegade jooksul käinud, kes
isetegevust, kes teiste tegemisi
vaatamas.

Tänasel päeval saab vana hoone veidi
kohendamist, et ikka väärikana üle
küla vaadata veel pikki aastaid.
12. detsembril ootab see maja
külalisi. Igaüks, kes on rahvamajaga
kuidagi seotud olnud,
peaks tingimata leidma
aega läbi astuda. Ka kõik
Kadila kandi elanikud või
need, kes on kunagi siin
elanud, tulge külla.
Tuletame üheskoos
meelde, mida see maja
on 80 aasta jooksul läbi
elanud, saame kokku ja
arutame, mida siin
tulevikus teha saaks.
Uksed on avatud alates

kella 15.00.
Teretulnud on kõik, kes soovivad
juubelipeost
osa
saada
ja
õhtutundidel jalga keerutada.
Kadila Naisselts
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Soovide täitumine Roela moodi vol 2
Jätkukirjutise tingib asjaolu, et
eelmises valla lehes oli pildimaterjali
järgi otsustades soovunelm Roela
Noortemajast kahekorruseliseks
paisunud. Anname vallakodanikele
teada, et renoveeritud hoone on ikka
endiselt ühekorruseline ja L-kujuline.
Juurdelisatud pilt kinnitab seda.
Nüüdseks saab raporteerida, et
renoveeritud hoone on vastavate
instantside poolt üle vaadatud ja Vinni
vallavalitsus hoonele, kui noortemajale
kasutusloa välja andnud. Faktiliselt on
ehitis valmis ning avamisüritus 04.
detsembriks
välja
kuulutatud.
Rahastamist korraldanud SA Innove
annab MTÜ Roela Noortemaja poolt
tehtule lõpliku heakskiidu pärast
nõutava dokumentatsiooni esitamist.
Avalöök on tehtud rahastajale tänutahvli
paigaldamise teel. Keda on tarvilik kiita.
MTÜ Roela Noortemaja juhatajat Maire
Eigit, kes söendas MTÜ nimel
renoveerimistaotluse kirjutada ning
euroliidu struktuurifondidest rahastatava meetme „Avatud noortekeskuste,

teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning
huvikoolide kaasajastamine” leida.
Julgen väita, et saadud toetusrahast
lõviosa oma kaukasse saanud ehitaja,
OÜ Restaure” Valmar Järgi isikus, oli
parim valik, kellega ehitusalast koostööd teha. Veel üks persoon, kellega
koostöö sujus ning kerkinud ehitusalased küsimused oskuslikult lahen-

das ja omanikujärelvalvet tegi, oli Teet
Lood. Mõnus ja tulemuslik koostöö oli.
Euroopa Regionaalarengu Fondist
saadud toetusraha on paisutanud
purjesid Roela Noortemaja edasiliikumiseks töös noortega ning nähtavale toonud purjega kaasneva kirja –
Eesti tuleviku heaks.
Gustav Saar, projektijuht

Detsembrikuu haridusüritused
1.dets. kl 8.30 Piiluv päkapikk Pajusti ja Vinni
lasteaia ümbruses
4.dets. Roela lasteaed külastab Roela
käbimaja
7.dets. Aktiivsusvõistlus “Terve VPG” ujumine
1.-4.klassile
7.dets. Sopsuvõistlus Tudu koolis
8.dets. kl 10.00 Vinni lasteaia Lepatriinud
Roela käbimajas
9.dets. kl 10.00 Vinni lasteaia Jänkupere
Roela käbimajas
9.dets. Aktiivsusvõistlus “ Terve VPG”
ujumine 5.-6.klassile
9.dets. Jõulurahu väljakuulutamine VinniPajusti gümnaasiumis-väike jõulumõtisklus
10.dets. Pajusti lasteaed külastab Roela
käbimaja
11.dets. kl 10.00 Kulina lasteaed külastab
Roela käbimaja

11.dets. Tudu kooli 7.-9.klassi õpilased külas
Aegviidu koolis
14.dets. Roela ja Tudu kooli algklassid
Rakvere Teatris
14.-18.dets. Kunstiainete nädal Vinni-Pajusti
gümnaasiumis
14.dets.
Jõululaat
Vinni-Pajusti
gümnaasiumis
16.dets. kl 17.00 Vinni lasteaia Sipsikud
peavad jõulupidu
17.dets kl 17.00 Jõuluvana jõuab Vinni
lasteaia Jänkuperre
17.-22.dets. Tudu koolis töötab jõulupost
18.dets. Pajusti lasteaia 1.rühma jõulupidu
18.dets. kl 17.00 Jõuluvana on külas Vinni
lasteia Mõmmidel
19.dets. kl 11.00 Roela piirkonna mudilaste
jõulupidu Roela koolimaja aulas

19.dets. Pajusti lasteaia 3.rühma jõulupidu
19.dets. Tudu kooli jõulupidu
21.dets. Roela lasteaed viib jõulukingitusi
metsaelanikele
21.dets. Tudu koolis tähistatakse
toomapäeva
21.dets. Pajusti lasteaia 2.rühma jõulupidu
21.dets. kl 18.00 Jõulupidu Vinni-Pajusti
gümnaasiumis 1.-6.klassi õpilastele
22.dets. Piparkoogipäev Roela lasteaias
22.dets. kl 16.00 Jõulupidu Kulina lasteaias
22.dets. kl 17.00 Jõuluvana Vinni lasteaia
Lepatriinude rühmas
22.dets. Roela kooli jõulupidu
22.dets. Tudu kooli jõululõuna ja –kontsert
Tudu rahvamajas
22.dets. 18.00 Jõulupidu Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 7.-12.klassi õpilastele
23.dets. Veerandilõpuaktused valla koolides

Õppenõustamiskeskuse spetsialistide
koolitus
Novembris 2009 algas viimaks
õppenõustamiskeskuste
koordinaatoritele
mõeldud
juhtimisalane ning nõustajate
nõustamisalane koolitus. Koolituse
viivad läbi Sisekaitseakadeemia
Avaliku Teenistuse Arendus- ja
Koolituskeskus ja Tartu Ülikool.

Koolitused
aitavad
kaasa
erivajadustega lastele mõeldud
kvaliteetse
nõustamisteenuse
arendamisele maakonnas.
Seoses õppepäevadega võib olla
häiritud
nõustamisteenuse
osutamine, st võib pikeneda aeg
erialaspetsialisti
vastuvõtule

pääsemiseks. Palume mõistvat
suhtumist!
Info ja küsimused telefonil 3258064,
53454359
Lugupidamisega
Monica Jaanimets
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse
koordinaator
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Pärandkultuuri inventuuri
tulemustest Vinni vallas
Selle aasta kevadel ja suvel toimus
Virumaal, sealhulgas Vinni vallas
metsandusliku pärandkultuuri inventuur,
mille käigus kevadel otsisime välja
võimalikud objektid ja suvel välitööde
käigus
kaardistasime
üle
440
pärandkultuuri objekti. Tegevuste rahastajad olid Euroopa Liit Interreg IVA KeskLäänemere programmi Lõuna-Soome ja
Eesti piireületava koostööprogrammi
kaudu ja Riigimetsa Majandamise
Keskus.
Vinni valla territooriumile jäävad
mitmed kunagised kuulsad mõisad,
alustades Piira ja lõpetades Roelaga,
kokku 9 mõisa. Seetõttu on paljud
inventeeritud objektid seotud just mõisate tegevusega. Samas on mõisate juures
asunud paljud talupojad ja nende
tegevusest on tänaseni samuti
pärandkultuurilisi märke säilinud. Esimese Eesti iseseisvuse aegsed märgid

näitavad meie esivanemate majanduslikku ettevõtlikkust ja ühistegevuste
rohkust. Nõukogude ajast on samuti
omad märgid säilinud, olgu see siis
kolhooside majandustegevus või
nõukogude armee pärand.
Tudu ümbruse sood ja metsad on
pakkunud peidupaika nii metsavendadele (Järvesoo ja Sirtsi soo) kui ka mõisa
orjuse eest pagejatele. Siin paiknes meie
sugulusrahva
vadjalaste
kõige
läänepoolseim
asurkond.
Teise
maailmasõja järgsest ajast on säilinud
veel varemeid metsatöödele saadetud
sõjavangide
barakkidest.
Vanad
metsavahikohad on iseloomulikud
piirkonna endisele elustiilile (Mäe,
Rukkimäe, Kuivaste).
Inventuuri tulemus on peatselt kõigile
tutvumiseks Maa-ameti kodulehe
kaardiserveril Pärandkultuuri kaardirakenduse all. Sinna tulevad lisaks Vinni

vallale ka teiste Virumaa valdade
pärandkultuuri objektid. Juba praegu on
võimalik tutvuda Lääne-, Harju-, Järva- ja
Raplamaa pärandkultuuriga. Lisaks on
ilmumas Virumaa pärandkultuuri
tutvustav raamat, kus on ka Vinni vald
esindatud. Seniseid väljaandeid võite
leida internetis Metsaseltsi kodulehel
ning suuremates raamatukogudes.
Kuna rõhk oli peamiselt metsas
leiduva kultuurikihi inventuuril, siis ajapuudusel kahjuks kõiki asulates olevaid, ent
ka siiski märkimisväärse kultuuriajaloolise taustaga hooneid ja kohti ei olnud
võimalik kaardistada. Pärandkultuuri
inventuuri tulemus ei ole kindlasti mitte
lõplik,
see
on
pelk
osake,
iseloomustamaks meie valla kultuurilist
pärandit.
Ilma väga paljude kohalike inimeste
abita ei oleks olnud võimalik seda tööd
teha. Seega suur tänu teile kõigile, head
inimesed, kes ei pidanud paljuks
meenutada oma lapsepõlvekohti,
vanemate inimeste mälestusi või otsida
vanu fotosid ning maaomanikele
heatahtliku suhtumise eest, kui välitöödel
sattusime nende maale.
Kaia Ljaš, Merle Soidla ja Hillar Leer

Vaimuvalgus teeb sügisõhtud helgemaks
Meie laiuskraadile siin Euroopa serval on taas
saabunud pikkade ja pimedate õhtute aeg.Aeg,
mil tavalisest rohkem mõtiskletakse enese ja
lähedaste eluolu üle, mil jõuab juttu ajada, lugeda
ja televiisorit vaadata. Elame, teadagi, infoajastul
ja vahel tundub, et see ähvardab meid enda
alla matta. Kuidas sealt siis enese jaoks olulist
üles leida?
Teame, et kõigi jaoks on oluline meie eneste
ja lähedaste hea käekäik, et homme oleks
parem, et saaks õppida ja areneda. Juba kolmandat korda ilmuv ajakiri „Õpitrepp” aitab täiskasvanute õppimise teemasid valgustada ja
jagada teavet kõige kohta, mis Eesti täiskasvanuhariduses toimumas on.
Ajakirja viimase, 15. novembril ilmunud
numbri kaanelt vaatab vastu teleekraanidelt
tuttav nägu, Hannes Hermaküla – mees, kes
ühteviisi hea telesaate juht ja leivaküpsetaja.
„Hannes läks Eestist siis, kui nõukogude võimu
lõpp hakkas tasapisi paistma. Loobus ametlikult
NSV Liidu kodakondsusest ja põrutas minema.
Algul Itaaliasse, seal vahetas oma Iisraeli viisa,
mida Liidus anti ka „eriti tülikatele elementidele”
Ühendriikide viisa vastu ning põrutas koos seltskonnaga kõigi võimaluste maale,” kirjutab
„Õpitrepis” ajakirja toimetajaAgne Narusk. Praegu, septembrist alates, juhib sama mees
laupäeva õhtuti Ave Marleeniga kahasse rahvusringhäälingus täiskasvanute õppimisest ja
õpetamisest kõnelevat telesaadet „Tagatargemad”. Ekraanil on palju tavalisi eesti inimesi, kelle
muudab eriliseks see, et nad on otsustanud
raskuste ja tihti ka vanuse kiuste millegi uue
õppimisega alustada. Vaadata tasub ka ainult
saatejuhtide pärast! Küsi „Õpitreppi” oma

kodukoha raamatukogust ja
saad põneva loo Hannesest
lõpuni lugeda.
Ajakiri
annab
informatsiooni ka hetkel olulistel
teemadel – kõneldakse koolituskaardist, haridus- ja teadusministeeriumi poolt rakendatavast
pooleli jäänud õpingute
jätkamise programmist,
täiskasvanud õppija nädalal
tunnustatud õppijatest Aili
Valbist Luutsnikult ja Ella
Põderist Kanepist, Euroopa
keelemapist, täiskasvanute
gümnaasiumitest kui õppijasõbralikust keskkonnast ja paljust
muust.
„Õpitreppi” saab lugeda ja
kommenteerida ka internetis
aadressil: www.andras.ee/
opitrepp ning pdf-failina alla
laadida. Oodatud on ka kirjad
toimetajale teemadest mida
järgmises „Õpitrepis” kajastada võiks. Loe, saa targemaks
ja sügisõhtud muutuvad
valgemaks!
Ajakiri „Õpitrepp” ning
telesaade „Tagatargemad” valmivad Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras
ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös
Euroopa sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse populariseerimine” raames. Ajakirja koostab Eesti Päevalehe teema- ja erilehtede
osakond.

Tasuta koolituste kohta saad infot: kutsekoolid:
www.hm.ee/tasutakursused tel 735 0242;
vabahariduslikud koolituskeskused:
www.vabaharidus.ee tel 677 6299.
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Viime kaerajaani Euroopasse
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika seltsi ERRS
esimene ringkiri suure kaerajaanimise asjus.
Üks vahva idee on Eestimaa peal liikumas.
Nimelt: viime Eesti tuntuima rahvatantsu
kaerajaan aastaks 2011 Euroopasse, õpetame
võimalikult palju eurooplasi seda tantsima. Selle
ideega tuli sügise hakul välja kirjanik ja kirjastaja
Hans Luik seenior ja seda saab lugeda siit http:/
/www.epl.ee/artikkel/476388.
Kampaania avapauk aga kõlab 4. detsembril konverentsil “Rahvast ja tantsust”: http://
www.errs.ee/index.php?id=11767
Idee taga pole suurt raha, küll aga on koondumas tublid rahvatantsijad ja rahvamuusikud,
kellest igaühest sõltub Eesti rahvatantsu ja
rahvamuusika ajaloo ühe pöörasema ettevõtmise õnnestumine. Seepärast löö juba täna ise
kaasa ja õhuta seda tegema ka oma sõpru ning
tuttavaid. Kaerajaani Euroopasse viimine on aga
lihtsalt teostatav kui talitada nii, kuis järgnevad
viis punkti õpetavad:
- õpi ise kaerajaan selgeks
- õpeta kaerajaan oma Eestimaa sõpradele
selgeks

- õpeta kaerajaan koos Eestimaa sõpradega ka
oma välismaa sõpradele selgeks
Kuuluta sellest kiiresti ERRS-ile kõva häälega,
tee pilt ja video.
Täpsustuseks: kaerajaani muusi-ka,
tantsukirjeldus ja video on hõlpsasti leitavad
ERRS-i interneti-küljelt: www.errs.ee.
Täpsemalt:
http://www.errs.ee/
index.php?id=11741. Samuti on seal veidi
taustmaterjali kaerajaani ajaloost.
Kui kaerajaan on tantsitud, anna sellest kiiresti ja kindlasti teada Kadri Valnerile
kadri@errs.ee, lisades: mitu inimest, millal, kus
ja kuidas tantsis; mitu ja mis rahvusest inimest
kaerajaani selgeks sai; kui võimalik, lisa ka foto
või video.
Teatamine on tarvilik, sest ERRS hakkab
pidama parimate kaerajaa-nitajate edetabelit ja
kaerajaani Euroopasse viimise kronoloogiat,
mille leiad meie koduleheküljelt. Sealt saab ka
näha, kui kaugele on asjaga jõutud: http://
www.errs.ee/index.php?id=11746
Kaerajaani lugu, mida välismaalasele

Jõulukingiks suitsuandur!
Iga päev saab Eestis tules kahjustada kuus
kodu, igal nädalal kaotab elu inimene. Tulekahjudes hukkutakse peamiselt öösel magades
mürgise suitsu sissehingamise tagajärjel.
Näiteks sai ööl vastu 24. oktoobrit Narvas
puhkenud tulekahjus tervisekahjustusi inimene,
kelle päästjad põlevast korterist välja tõid.
Korteris oli küll suitsuandur, kuid see ei teavitanud
põlengust, sest puudus patarei. 22. novembril
hukkus Sillamäel korteritulekahjus inimene ja
kahele inimesele tuli meedikutel osutada
esmaabi. Suitsuandur küll rakendus tööle, kuid
liiga hilja, sest paiknes teises toas kapi otsas.
Ühelgi ülejäänud sel aastal Ida-Virumaal tulekahjudes hukkunutest (13) kodus suitsuandurit ei
olnud.
Suitsuanduri ülesanne on avastada tulekahju
algstaadiumis ja teavitada valju häiresignaaliga
tulekahju tekkimisest. See annab võimaluse kiire
tegutsemisega tulekahju käepäraste vahenditega kustutada või ohutult ruumidest lahkuda
ning oma elu ja vara päästa. Suitsuandur kaitseb
Sind ka naabrite juures juhtunud õnnetuse
korral.
Päästeteenistus on infoandja, miks on suitsuandur vajalik ning kuhu ja kuidas see paigaldada.
Selleks, et suitsuandur oma ülesannet täidaks,
tuleb seda sarnaselt muule kodu sisustusele
hooldada igalühel endal.
Kauba eest vastutab kaupleja
Päästeteenistus suitsuandureid ei müü. Millise
kaupmehe juurest suitsuandur osta, on igaühe
enda otsustada. Nagu kõik poes müüdavad
kaubad, peab ka suitsuandur vastama teatud
standardile ja olema ohutu. Nõuetele vastaval
anduril peab olema EN märgistus (tagaküljel
tavaliselt märgitud EN 14604) ja tähis CE. CEmärgistus on tootja või importija poolt antud
garantii, et toode vastab kõikidele olulistele

töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Ilma nende
tähisteta suitsuandurit Eestis ega mujal Euroopa
Liidus müüa ei tohi. Kui poes müüdaval
suitsuanduril tähistust ei ole, tuleks sellest
teavitada tarbijakaitseametit, sest kauba eest
vastutab kaupleja.
Suitsuanduriga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis tuleb enne paigaldamist kindlasti
läbi lugeda. Nii väldid vigu anduri toimimises. Kui
suitsuandur seada üles valesse asukohta või
jätta hooldamata, siis võib ta tulekahjust mitte
teada anda või hakata hoopis piiksuma siis, kui
toas suitsu polegi.
Millist andurit valida?
Lihtsaim lahendus on patareitoiteline optiline või
ioonsuitsuandur. Nende erinevus seisneb
suitsu avastamise tööpõhimõttes, kuid eesmärgi
täidavad mõlemad. Ahiküttega elamusse on
soovitav hankida lisaks ka vinguandur, sest
küttekolde enneaegse sulgemise tagajärjel võib
tekkida olukord, kus lõhnatu ja nähtamatu
vingugaas eraldub koldest ilma suitsuta.
Täpsemat infot võib küsida tuleohutusseadmete
müüjatelt.
Kuidas ja kuhu paigaldada?
Suitsuanduri võib paigaldada igaüks ise
vastavalt seadme kasutusjuhendile. Üldjuhul
tuleb andur kinnitada kruvidega lakke vähemalt
poole meetri kaugusele seintest ja muudest
takistustest. Esmalt tuleb suitsuandur paigaldada magamistoa eesruumi (koridori või
elutuppa). Kui suitsuandureid on mitu, siis
magamistubade ja lisakaitseks ka ülejäänud
eluruumide lakke. Suures korteris võiks olla
kindlasti rohkem kui üks suitsuandur - nii on
võimalik tulekahju kiiremini avastada. Kui
suitsuandur paigaldada ainult kõige tagumisse
tuppa, siis näiteks köögis puhkenud tulekahju
korral avastab see andur põlengu alles siis, kui
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seletada on kokkuvõtlikult selline: külasepp Jaan
Kaer puges mõisa pesukööki, et piiluda seal
pesu pesevaid näitsikuid, kes olid palavuse tõttu
napis riides. Paraku jäi Jaan Kaer vahele ja sattus
pilkelaulu sisse, mis algab sõnedega „Oi KaeraJaan karga välja kaema …“ Lisaks võib viidata
Eesti külmale kliimale, kus hüppamine ja käte
plaksutamine aitab sooja teha.
Kui kasutad internetis suhtlusgruppi Facebook,
siis liitu fänniklubiga „Kaerajaan ja Kaera-Jaan
Euroopas-se“, kus saad teiste tublide kaerajaanitajatega suhelda. Lisaks toob Facebook
sinu e-postkasti kõige kiire-mad kaerajaani
uudised: http://www.facebook.com/
home.php#/pages/Kaerajaan-ja-Kaera-JaanEuroopasse/139893336293
Ole vaimne ja loominguline, kasuta ja tutvusta kaerajaani kõikvõimalikel ja võimatutel juhtudel,
tutvusta ja töötle seda vastavalt fantaasiale,
alusta ja lõpeta sellega üritusi alates rahvatantsu
ja rahvamuusikalistest ettevõtmistest ning lõpetades kasvõi konverentsidega. Kindlasti teata
kõigest kohe ka ERRS-ile: errs@errs.ee
Abistada võib ka kaerajaanimise meediakoordinaator Rein Sikk aadressil
rein.sikk@eesti.ee.
kogu korter on juba paksu suitsu mattunud ja
läbi suitsu välja pääseda pole enam võimalik.
Vältida tuleb suitsuanduri paigaldamist
kohta (vannituppa, kööki pliidi kohale), kus niiskus
ja aur võivad tekitada valehäireid. Eramajas tuleb
paigalda suitsuandur kindlasti igale korrusele.
Suurematesse majapidamistesse (nt talud) on
soovitav muretseda mitu omavahel „suhtlevat”
andurit.
Kuidas hooldada?
Veendumaks, et seade on töökorras, vajuta
nädalas korra ja ka pärast puhastust suitsuanduri kontrollnuppu kuni kostab testsignaal.
Andurilt pühi tolmu paar korda aastas. Parim
viis on see tolmuimejaga andurist välja imeda.
Patarei vaheta kohe, kui andur selle tühjenemisest piiksudega märku annab.
Igal seadmel on kasutustingimused, mida
rikkudes seade ei tööta enam nii, nagu peaks.
Kindlasti ei tohi ise avada anduri korpust ega
selle valmisolekut lahtise tule ja suitsuga testida.
Sellise (ise)tegevusega võib suitsuandurile
tekitada vigastusi ja elektroonika läbi põletada
enne, kui jõuab kätte hetk, kui andur suitsu
olemasolu kontrollib ja tööle rakendub. Anduri
tehnilise rikke korral eemalda patarei ja pöördu
müüja poole. Suitsuandur tuleb uue vastu vahetada umbes iga kümne aasta tagant ja peale
tulekahjusuitsu saamist.
Kui valid suitsuandurile õige asupaiga ja
hooldad õigesti, ei tohiks see valehäireid anda
ning rakendub tulekahju korral õigeaegselt tööle.
Tulekahju tagajärjed on hävitavad ..., kuid
neid on võimalik ennetada. Kingi naabrile
jõuludeks suitsuandur, millega tagad turvalisema
elu ka oma perele!
Lisainfot päästevaldkonda puudutavate
teemade kohta saab ööpäevaringselt töötavalt
päästeala infotelefonilt 1524 ja veebist:
www.rescue.ee ja www.kodutuleohutuks.ee
Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo
juhtivspetsialist Natalja Lebedeva
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Detsembrikuu kultuurikalender
5.- 6., 12.-13.detsembril kell 12.0016.00 jõulud Roela käbimajas.
Tutvustatakse maja ajalugu – tasuta
Meisterdustuba.
Jõulusalmide/
retseptide laenutuskontor. Taimeteed,
piparkoogid, verivorstid
Saab osta jõulukuuski, käbidega oksi,
käsitöid. Piletid täiskasvanuile 30
krooni, lastele 25 krooni. Täiendav
info: Aili Taal, tel 509 8734
6.detsembril kell 13.00 Tudu eakad
Uhtnas
pidulikul
jõululõunal.
Omavalmistatud
kingituste
üleandmine Uhtna hooldekodule.
6. detsembril kell 12.30 Pajusti Klubis
II advent - jõuluootus läbi laulude.
9.detsembril kell 10.00 Tudu
rahvamajas uue kauba müük.
12. detsembril algusega kell 15.00
Kadila Seltsimaja 80. aastapäeva
pidustused
12. detsembril Kehala klubis
jõulupidu (reserveeritud)
12.detsembril kell 15.00 Tudu
memmede tantsurühm esinemas
Kadila rahvamaja 80.aastapäevapeol.
13.detsembril kell 12.00 Roela Rahva
Majas lustiline advendipühapäev:

kontsert – segakoor, ansamblid,
solistid,
lõbus
ühislaulmine,
jõulukaartide
valmistamine.
pakutakse kohvi, teed ja piparkooke –
muud suupisted ise kaasa! Tasuta.
Võib annetada! Koostööpartnerid:
MTÜ Johanna, Roela Põhikool, Roela
Rahva Maja
15. detsembril kell 13.00 eakate klubi
Elutark jõulupidu Viru-Jaagupi
koolimajas
15.detsembril kell 13.00 Pajusti
Klubis eakate klubis “Mõttelõng” kuu
sünnipäevalapsed
18.detsembril kell 17.00 Vinni valla
noorte jõulupidu Kadila noortetoas
19.detsembril kell 14.00 Roela Rahva
Majas kõhutantsijate aastalõpupidu.
Info: Jane Paberit, tel 514 2823
19. detsembril kell 12.00 Kadila
piirkonna koduste laste jõulupidu
Kadila
koolimaja
saalis
19. detsembril kell 12.00 Kehala
klubis “ Kogu pere jõulupidu”
20.detsembril kell 15.00 Rakveres
Roela Rahva Maja isetegevuslaste
väljasõidukontsert
20. detsembril kell 12.00 Pajusti

Klubis Vinni-Pajusti piirkonna koduste
laste jõulupidu (Vinni, Pajusti,
Mõdriku, Vetiku, Vana-Vinni, Piira,
Mäetaguse, Aruvälja, Inju, Kakumäe)
22.detsembril kell 18.00 Tudu
rahvamajas Tudu Põhikooli jõulupidu.
Info tel 323 5647. Pidu tasuta.
22.detsembril Pajusti Klubis kell 13.00
eakate klubi “Mõttelõng” jõulupidu
26.detsembril kell 19.00 Roela Rahva
Majas aastalõpu juubeliõhtu –
rahvamaja 40. Esinevad: Liisi
Koiksoni Trio, Esteetika- ja
Tantsukool, Petja ja Hunt, ansambel
Musabox, õhtujuht Kaidu Tiirik
Kutsed/pääsmed ainult eelmüügis
20.detsembrini, hind 40 kr/80 kr.
Täiendav info: Reet Alavere, tel 527
3878
30.detsembril kell 20.00 Tudu
rahvamajas “Uue aasta lävepakul”.
Esinevad Tudu Põhikooli õpilased ja
tantsugrupp
“Nabaratoorium”.
Tantsuks mängib Mart. Pääse 30
krooni, õpilastele ja pensionäridele 20
krooni
Info Helve Ploom, tel 323 5660

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse
teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalik
arutelu
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade
kergliikluse teemaplaneeringu avalik
väljapanek toimub 7. detsembrist 2009
kuni 4. jaanuarini 2010.
Teemaplaneeringu koostamise algatajateks,
korraldajateks ja planeeringu kehtestajateks
on:
Vinni vallavalitsus ja volikogu, Tartu mnt 2,
46603 Pajusti, Vinni vald, Lääne-Virumaa,
kontaktisik Gustav Saar 325 8660; 5044116;
Rakvere vallavalitsus ja volikogu, Vallikraavi
8, 44306 Rakvere, Lääne-Virumaa,
kontaktisik Ülo Niisuke 5288097;
Rägavere vallavalitsus ja volikogu, 46701 Ulvi
küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa,
kontaktisik Virgo Koppel 3295415.
Teemaplaneeringu koostaja on OÜ
Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu,
kontaktisikud Pille Metspalu ja Laura Uibopuu
tel 7409 802.
Vinni, Rakvere ja Rägavere valla kergliikluse
teemaplaneeringuga täpsustatakse ja
ühildatakse valdade kergliiklusteede võrk
eelkõige Rakvere linna lähedases piirkonnas,
eristades erinevat tüüpi teed kasutusviisi ja
tee iseloomu alusel, leitakse kavandatavatele
kergliiklusteedele täpsed asukohad,
hinnatakse teede rajamise tasuvust ja
teostatavust
ning
määratakse

kergliiklusteede prioriteediklassid.
Kehtestatud teemaplaneering on aluseks
kergliiklusteede võrgu väljaehitamisel Vinni,
Rakvere ja Rägavere vallas.
Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku
jooksul 07. dets. 2009 – 04. jaan. 2010 on
teemaplaneeringu materjalidega võimalik
tutvuda järgmistes kohtades:
1.Vinni vallavalitsuses, Tartu mnt 2, Pajusti,
kontaktisik Gustav Saar
2.Vinni valla kodulehel http://
www.vinnivald.ee/
3.Vinni-Pajusti raamatukogus, Sõpruse 1a,
Vinni
4.Viru-Jaagupi raamatukogus, Kooli tee 7,
Viru-Jaagupi
5.Rakvere vallavalitsuses, Vallikraavi 8,
Rakvere, kontaktisik Ülo Niisuke
6.Rakvere valla kodulehel http://
www.rakverevald.ee/
7.Lepna raamatukogus, Energia pst 20,
Lepna
8.Rägavere vallavalitsuses, Ulvi küla,
kontaktisik Virgo Koppel
9.Rägavere valla kodulehel http://
www.ragaverevv.ee/
10.Ulvi raamatukogus, Ulvi küla
11.Viru-Kabala raamatukogus, Viru-Kabala
küla
12.Hendrikson&Ko kontoris Tartus aadressil

Raekoja plats 8 tööpäeviti kl 9-17
13.Hendrikson&Ko veebilehel aadressil http:/
/www.hendrikson.ee/, kus valida Avalikud
dokumendid/Lääne-Virumaa.
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade
kergliikluse teemaplaneeringu avalikud
arutelud toimuvad 20. ja 21. jaanuaril 2010
vastavalt:
20.jaanuaril 2010 kl 15.00 Rägavere
vallamajas, Ulvi küla,
20. jaanuaril kl 17.00 Vinni vallamajas,
Tartu mnt 2, Pajusti,
21.01.jaanuaril kl 16.00 Rakvere
vallamajas, Vallikraavi 8, Rakvere.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
teemaplaneeringu kohta saab kirjalikult
esitada Vinni Vallavalitsusele (Tartu mnt 2,
46603 Pajusti, Vinni vald, Lääne-Virumaa või
vallavalitsus@vinnivald.ee), Rakvere
Vallavalitsusele (Vallikraavi 8, 44306
Rakvere,
Lääne-Virumaa
või
vallavalitsus@rakverevald.ee) ja Rägavere
Vallavalitsusele (46701 Ulvi küla, Rägavere
vald,
Lääne-Virumaa
või
ragavere@estpak.ee) kuni 4. jaanuarini
2010.
Teemaplaneeringu koostamist rahastavad
Island, Liechtenstein ja Norra EMP
finantsmehhanismi
ning
Norra
finantsmehhanismi vahendusel.
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Anton Basmanov ja Risto Põlluste noormehed „läbi seinte”
VIKE juhtkonna seas.
Jah,
vastupidavusaladel,
aga ka teistel aladel,
treenides tuleb „põhja
laduda” rahulikult. Ei tohi
koormustega liialdada,
peab korralikult puhkama, mitmekesiselt
toituma ning püüdma
vältida haigusi ja
vigastusi.
Just talvel põetud
viirushaiguste tõttu
lükkuski Antoni „vormikõver” edasi ning
paremad tulemused
sündisid augustisseptembris.

Viru-Jaagupis elav ja Rakvere Ametikoolis
õppiv Anton Basmanov spordis piire ei
tunnista. Kolm aastat regulaarseid
kergejõustikutreeninguid on noormehe viinud
omaealiste vabariigi tippu.
Eesmärgiks võetud maakonna kuni 18aastaste noorterekord 10 000 meetri jooksus
on nüüd tema nimel ajaga 33.41,6.
5000 meetri jooksu isiklik rekord paranes
17.34-lt 15.52-le ja 3000 meetris 9.19-lt 8.58le.
Anton võitis järvejooksude sarja
(Viljandi, Harku, Pühajärv ja Ülemiste) ja oli
esimene Eesti valdade mängudel Kohilas.
Eesti Rukkilillemängudelt tuli kaks kulda
5000 m jooksus ja 3000m takistusjooksus
ning Eesti juunioride meistrivõistlustelt kaks
pronksi samadelt distantsialadelt.
Numbrid numbriteks, minule valmistas
kõige rohkem rõõmu Antoni valitud seisukoht,
mis kevadises vallalehes ka pealkirjana
esines – „tark ei torma!”
Noormehe poolt internetis moodus-tatud
virtuaalne omaealisi jooksu-sõpru ühendav
jooksuklubi kandis just seda nime.
Kui aga maakonna kevadistel
meistrivõistlustel Antoni ja tema sõprade
osavõtukaartidele klubi tähistavasse
lahtrisse märgiti „tark ei torma”, tekitas see
paraja skandaali kergejõustiklasi esindava

Noormehe üheks eesmärgiks oli sel aastal
„ära teha” meie maakonna meestele.
Tõepoolest,
3000 m, 5000 m ja 10
000 m see sündiski ning
see näitab, kujukalt
Antoni võimekust.
On päris selge, et
poolmaratoni (21,1 km)
ja maratoni (42,195 km) läbimine lükkub kaugemasse tulevikku.
Nende distantside läbimine eeldab
pikemaajalist
baasettevalmistust kui senised
kolm aastat. Selle kujukaks
näiteks ning eeskujuks Antonile on meie enda pikamaajooksja Andrus Lein.
Joosta 35-aastaselt isiklike
rekordite lähedasi aegu,
näitab seda, kuhu viib
pühendumus ja „kivi-kivi
peale” laotud treeningmetoodika.
„See pole üldse see
Anton, kes kolm aastat
tagasi alustas,” ütles mulle
alles hiljuti meie bussijuht
Heldur - aga tema näeb ju
kõike!. „Ta jookseb nüüd nii
kergelt! Mina ei uskunud siis,
et temast asja saab!” Samuti
lisas ta Kulina noormehe
Risto Põlluste kohta: „Vaata,
et ta jalgpalliga liigestele liiga
ei teeks!”….
See kõik näitab seda, et
noormehi on märgatud
maantee servas jooksu-

kilomeetreid mõõtmas.
Ka Risto on äärmiselt pühendunult
harjutanud ning noormees nn läbi seinte – ei
tunne temagi piire ei sportimises ega
õppimises!
Kujutage vaid, Risto teeb tänavu kaasa
üheksal aineolümpiaadil maakonnas!
Sportlikud olümpiamängud seisavad
loodetavasti nii Antonil kui Ristol ees
kaugemas tulevikus?
Ettevalmistus järgmiseks hooajaks (loe:
järgnevateks aastateks) on alanud.
Antonil on seljataga edukas kurgumandlite operatsioon, Ristol edukas
spordiarstide kontroll Tallinnas.
Antonil on eesmärgiks täita juunioride
MM-ile pääsu norm ja tulla Eesti juunioride
meistriks.
Risto soovib kulda „Eesti „B” klassi
meistrivõistlustelt ja tõhusalt edasi areneda.
Noormehed on tõeliselt motivee-ritud
ning minu asi on hoida kätt pulsil. Seda nii
otseses kui kaudses mõttes.
Aitäh toetajatele Hannes Metsale ja
Rakvere Ametikoolile, Indrek Klammerile ja
Vinni Vallavalitsusele ning jätkuvat koostööd.
Ka teenekas eksrekordiomanik Mart Vilt
võib rõõmustada. Vinni vallast on järelkasvu
sirgumas, kuid tee täiskasvanute tippu võtab
aega….
Vasakul pildil Anton ja alumisel Risto
Väino Kondoja
Treener
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!
Õnnitleme!
91 Miralda Kukkur
89 Lehte Kelu
88 Leida Nurk
88 Hilda Eliste
85 Leida-Marianna Sirtse
84 Väino Kasearu
84 Valli-Aarne Virkala
83 Valda Allmäe
82 Vaike Aru
81 Lilian Kaasikmäe
81 Eha Kuusik
81 Luule-Rita Renel

80 Helgi Moor
80 Maimu Leht
80 Irenja Košnikova
80 Aino Käis
75 Valentina Saar
75 Immi Õun
75 Anastasia Leiten
75 Urve Reinau
70 Kalju Kreutzwald
70 Elvi Teesalu
70 Elma Foudi
70 Salme Vitung

Rakvere Ametikoolis toimub 12. detsembril
kella 10.00-17.00

JÕULULAAT
Laadapäeval pakume huvitavat tegevust kogu
perele:
Töötoad: sepikoda, piparkookide küpsetamine,
kommide valmistamine, jõulukaunistuste,
meisterdamine jm
♦
hea söök-jook

♦
♦
♦
♦

meelelahutus
suur õnneloos
jõulukuuskede müük ja tellimine

jõuluostud igale maitsele
Müüma on oodatud kõik kauplejad ja
käsitöömeistrid!
Info ja registreerimine tel 329 5030 või
laat@rvss.ee kuni 4.detsembriks.

2009.aasta esimesel poolaastal sündinud laste vanemad
Need 2009.aasta esimesel poolaastal sündinud lapsed, kes
ei jõudnud 7.novembri üritusele saavad oma nimelise lusika
kätte vallamajast, II korruse toast nr 204. Samas ka igale
osalenule mälestuseks foto.
Info 325 8655, 522 6510. Margit Diits
Jõulupidu Kadila noortetoas 18. detsembril kell 17.00.
Disko DJ Rambo. Tule ise ja võta sõber kaasa.
Avatud öökohvik. Sissepääs tasuta.
Info telefonidel 51 343 97 ja 58 154 556

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
siis saab inimene temast...
Lisette Telling - 1.novembril
Annabel Kotkas - 10. novembril
Rasmus Siik - 12.novembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Suur tänu kaastööde eest! Uute tähtaeg on 12.12. Palun
projektilugude logod, fotod dokumendistfailist eraldi
saata.
Koduvalla Sõnumid Aadress: Tartu mnt 2, 44603 Pajusti LääneVirumaa. Toimetaja: Hilje Pakkanen. Väljaandja: Vinni Vallavalitsus, tel
3258650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Trükitud Rakveres trükikojas Agurtrükk, www.agurtrykk.ee.
2000 eks. Tasuta

Mälestame lahkunuid
Taimi Soosalu 24.10.1935 – 01.11.2009
Toomas Nõlve 04.06.1940 – 21.11.2009
Lilija Sudarinen 10.02.1919 – 21.11.2009
Aino Heinsaar 13.03.1925 - 24.11.2009

29.novembril kella 12.00-15.00 Roela
Rahva Majas kodukandipäev
“JÕULUOOTUS”
Avamine ja advendiküünla süütamine. “Kauni kodu”
konkursi võitjate autasustamine. Käsitööde ja kohaliku
toodangu müük. Õpitoad. Loterii. Lastejoonistuste näitus.
Kultuuriprogramm! Kell 13-14 peaesineja Anu Taul &
Tarmo Noormaa. Võimalus tulla ka oma käsitöid/tooteid
tutvustama ja müüma.
Täiendav info: Aili Taal tel 509 8734 MTÜ Roela Kodukant,
Reet Alavere, tel 527 3878 MTÜ Roela Rahva Maja
Üritus on tasuta!

