KODUVALLA SÕNUMID
VINNI VALLA LEHT

NR 11

Tuul ei puhu vaid
selja tagant
Lõppev 2009. aasta loeb oma viimaseid päevi. Meil kõigil ja
meie lähedastel on läinud sel aasta erinevalt, kuid usun, et
uude aastasse võtame kaasa rohkem head kui halba. Paratamatu on, et peame kogema kõike seda, mida elu endaga kaasa toob. Nii head kui halba.
Rahvatarkus ütleb, et tuul ei saa ainult selja tagant puhuda. Peamine on mitte alla vanduda, vaid kõik takistused
võidukalt ületada. Seega tuleks raskemal ajal rind tuulele
vastu seada ning veelgi südikamalt eesmärgi poole rühkida.
“Kui soovid, et su elu oleks edukas, tee püsivus oma
parimaks sõbraks, kogemus targaks nõuandjaks, ettevaatus oma vanemaks vennaks ja lootus oma kaitsevaimuks,”
kirjutas inglise esseist Joseph Addison juba 17. sajandil
Igaüks meist ise ja üheskoos loome me oma tänase
päeva, mis järgnes eilsele ja on aluseks homsele. Kuigi
tänane päev on murettekit av, kaob lootus p arema homse
järele viimasena. Selleks, et homne võiks tulla parem, peame märkama inimesi enda kõrval. Praegusel ajal ei aita
meid see, kui igaüks hakkab rohkem „tekki enda peale kiskuma”. Just praegu tuleb märgata abivajajat ja hättasattunut, sest järgmisena võime abi vajada ise.
Lõpetuseks tahan tänada sisuka aasta eest kõiki tegijaid – vallarahvast, ettevõtjaid, töötajaid, kultuuri- ja spordite-
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gijaid, hoolekandjaid, tohtreid, koolmeistreid ja valla lepingupartnereid rahastamisel, ehitamisel, renoveerimisel, projekteerimisel, teede hooldamisel, heakorrastustöödel
Õnnitleme 2009. aastal sündinud viiekümne seitsme
tillukese vallakodaniku vanemaid
Ilusaid jõulupühi, rõõmsat aastavahetust ja õnnelikku
uut aastat!
Toomas Väinaste
vallavanem

Kultuuriüritused
jaanuaris
5. jaanuaril 13.00 Pajusti klubis eakate klubis “Mõttelõng” külas Lääne-Viru Rakenduuskõrgkooli psühholoog Kaja Altermann.
5.jaanuaril 12.00 eakate klubi “Remmelgas” kolmekuningapäeva kohvilõuna Roela rahvamajas.
6. jaanuaril 13.00 Tudu rahvamajas taidlejate nääripidu.
12.jaanuaril 13.00 klubi “Elutark” pidu koos Kadrina
rahvaga Viru-Jaagupi koolimajas.
23. jaanuaril 19.00 Pajusti klubis klubiõhtu “Uuel
aastal uue hooga”.
26.jaanuaril 13.00 Pajusti klubis eakate klubi “Mõttelõng” kuu sünnipäevalapsed.

2

KODUVALLA SÕNUMID

Kuidas vana läks ja mida uuelt oodata?
Nagu ka eelmisel aastal, küsis toimetus lõppeva aasta rõõmude ja uusaasta soovide kohta.
Helle Noorväli, Lääne-Viru
Rakenduskõrgkool
Mida tõi aasta 2009? Nii isiklikus
plaanis kui ka tööelus tehtu üle saab
ainult rõõmu tunda. Vaatamata või just
tänu raskele majandusolukorrale on
kooli jõudnud palju õpihimulisi nii hingelt kui ka muidu noori inimesi.
Mida ootate uuelt aastalt? Uuelt
aastalt ootame jätkuvalt uusi õppijaid,
küll siis muude murede ja probleemidega ka hakkama saame. Samuti
soovin konstruktiivsemat koostööd ja
õlg-õla tunnet kõikide inimeste vahel.
Uno Muruvee, Tudu osavald
Mida tõi aasta 2009? Ega midagi suurt
siin rääkida ei ole, kuna on masuaeg.
Võib-olla ainult seda, et 1. ja 2. augustil sai korraldatud Tudu päevad projektide toel. Need läksid küll korda ja
tõid palju rahvast Tudusse.
Kindlasti pakkusid palju rõõmu ka
meie piirkonna tippsportlased Epp
Mäe, Mikk- Mihkel Arro ja Tiiu Pärnik.
Mida ootate uuelt aastalt? Järgmiselt aastalt ootame heade mõtete saabumist ja lisaraha projektidest!
Tiina Alavere, Roela raamatukogu
Mida tõi aast a 2009? Aasta nagu
iga teinegi. Rõõmustav, et töö ikka olemas ja alles, ka palka pole maha võetud. Tänu “masu-le” ilmselt on raamatukogu külastatavus tõusnud - see
kohe eriti tore. Samuti on lapsi rohkem raamaturiiulite vahel näha.
Mida ootate uuelt aastalt? Põhiline ootus on, et enam hullemaks ei
läheks. Et saaks ikka uusi raamatuid
ka taas tellima hakata.
Eve Kukor, Vinni Päevakeskus
Mida tõi aasta 2009? Selle aasta
30. septembril avati Vinni Päevakeskus. Nüüdseks oleme tegutsenud
kolm kuud. Inimesed tahavad regulaarselt koos käia ja suhelda. Päevakeskus pakub selleks võimalust, sest
siiani Vinnis sellist paika polnud. Vinni rahva nimel aitäh vallavanemale ja
kõigile inimestele, kes päevakeskuse loomise ...
Tänada tahaks kõiki, kes on olnud
heast tahtest abiks päevakeskuse tegemistel: V inni Vallavalitsuse IT-spetsialist Mart Villupit, kelle juhendamisel saab igal kolmapäeval õppida arvutit.
Suurt huvi on pakkunud kolmapäeviti toimuv käeline tegevus, kus on
olnud abiks Pajusti Lasteaia pere Ene
Kruusmaa, Siivi Ebberi, Laine Idavai-

nu ja Heli Arge (Vinni Lasteaed) juhendamisel, kelle ettevõtmisel on saanud
valmistada huvitavaid ja toredaid töid.
Suur tänu ja kiidusõnad neile abi ja
toetuse eest.
Igal neljapäeval teeme tervendavat võimlemist Vaike Altvälja juhendamisel ja pärast seda tantsime linetantsu koos Katrin Jaanimäega. Reedeti toimub meil loovteraapia psühholoog Ave Roosentali juhendamisel, iga
kord on erinev teema, kas siis käeline
tegevus, muusikaga liikumine või lugude jutustamine.
Plaanis on nädalas korra harrastada kepikõndi, koos seltskonnaga
pakub see rõõmu ühisest tegevusest,
lõõgastab vaimu ja tõstab tuju.
Tänan kõiki heasoovilikke inimesi, kes on päevakeskuse tööle nõu ja
jõuga kaasa on aidanud.
Mida ootate uuelt aastalt? Soovin,
et uuel aastal kohalik rahvas võtaks
rohkem osa päevakeskuse tööst ja et
koos teeks selle tegevuse mitmekesisemaks ning huvitavamaks. Kõike
head ja kaunist aastavahetuseks ja
uueks aastaks ikka jõudu ja tervist!
Maie Männiste, Vinni-Pajusti
raamatukogu
Mida tõi aasta 2009? Aasta oli rõõmustav, jagub lugemishimulisi lap si
ja samuti uusi raamatuid neile. Raamatukogu kaks lasteringi “T eadmiste
jahil” (3. ja 5.klassi lastele) on mitu
aastat tegutsenud. Ringitöö lõpeb kevadel ühise lõpupeo ja parimate meelespidamisega. Nupukamad saavad
osa võtta maakondlikust õpioskuste
olümpiaadist ja enamasti on igal aastal tuldud ka mõnele auhinnalisele
kohale. Sel kevadel oli edukas 5.klassi tüdrukute võistkond. Kiitus neile!
Loodame, et ka selle aasta nuputajatel kevadel kenasti läheb. Eelkõige soovin, et jagub tahtmist ikka käia
raamatukoguringis.
Kõige väiksematele oleme endiselt teinud raamatukogumängu teha,
kus lapsed kostümeeritult raamatukogu mängivad. Novembris toimunud
Põhjamaade kirjandusnädala raames
tutvustasime 4. klassi lastele naabermaade vahvamat lastekirjandust ja
seal nuputasime lippe, pealinnu, kirjanikke jne. Lapsed lustisid!
Mida ootate uuelt aastalt? Mida sa
hing ikka ihkad, eks seda, et su ümber oleks kõik kenasti, siis veereb ka
endal elu nagu hernes. Raamatukokku raamatuid ja neid, kes neid raamatuid vajaksid.
Ene Kadaja,

Viru-Jaagupi raamatukogu
Mida tõi aasta 2009? Rõõmustav
oli, et sel aastal suurenes lugejate arv
ja enamasti töötute arvel (kui tööd ei
ole, siis hakati lugema). Sellega kaasnes ka raamatukogu külastatavuse ja
laenutuste arvu kasv . Nn masu sundis eelarvet kokku hoidma, aga sel
aastal tulin veel kenasti toime. Ajakirjade tellimisel tulevaks aastaks pidin
küll loobuma mõningatest ajakirjadest.
Mida ootate uuelt aastalt? Et uute
raamatute ostmiseks natukenegi raha
jätkuks. Kõige muuga tulen toime,
olgu see raha kui suur tahes!
Reet Alavere, Roela Rahva Maja
Mida tõi aast a 2009? Aasta pole
veel lõppenud - suured asjad olemata, seega töiselt! V aatamata masule,
on maja ikka soe ja valge, seal toimetav rahvas rõõmus ja ettevõtlik. Ja viimasel ajal on inimesed heldelt teinud
rahvamajale annetusi ja kingitusi. Nii
saame annetuste toel muretseda juurde klaveritooli, mida ei pea ühtelugu
ühest koast teise edasi-tagasi tassima. Lava tagafooniks toodi aga kingitus Soome Rahvusooperist! Terve lavatäis musta tülli! Lisaks valgustuse
tarvis prozektoritele kotitäis värvifiltreid!
Kas saab veel midagi ilusamat olla!
Kui oli palve valmistada suureks rahvamajade messiks visiitkaartide kotikesi, siis tublid naised-noorikud tõid
kohale kibekiirelt oma imelised näputööd, mis nüüd juba Tallinnasse toimetatud. Loomulikult ei suuda ühegi
sõnaga seda tänutunnet väljendada.
Aga nii see meil on!
Mida ootate uuelt aastalt? Ikka üksteisemõistmist, jätkuvalt häid koostööpartnereid, säravaid silmi ja sooje
südameid. Rohkem raha soovida
oleks ju mõttetu, sest seda lihtsalt
pole!
Reet Aru ja Inge Arula, Pajusti klubi
Mida tõi aast a 2009? Aasta möödus päris kenasti. V aatamata majandusraskustele toimus rida rõõmustavaid üritusi. Meenutame: klubi naiskoor
pääses üldlaulupeole, estraaditrupp
võitis Väätsa huumorikonkursil mitu
peapreemiat. Kaalukad ettevõtmised
olid märtsiküüditamise 60.aastapäeva tähistamine, seeniortantsurühmadele maakondlikud päevad: veebruaris Rakvere spordihallis ja augustus
Pajusti klubi ees. Maikuus toimus
kunagise Vinni-Pajusti algkooli vilistlaste kokkutulek. Juunis tähistasime
Võidupüha kaitsepäevana, koostöös
Kaitseliidu ja Tööpataljonlaste Ühin-
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guga. Augustis käisime turismireisil
Baierimaal – tä-nu “Mõttelõnga” klubi
presidendile V ilve Tombachi suurele
organisee-rimistööle. Sügisel tähistas “Mõttelõnga” klubi oma tegevuse
10. aastapäeva. Loetelu võiks jätkata,
sest igal klubi ringil on olnud oma sisukad ettevõtmised. Tublid on olnud
nii rahvatantsijad kui kõhutantsijad.
Staazikas meesansambel on esinenud mitmel Eesti ajaloo tähtpäeva üritusel. Seeniortantsijate esinemisi on
näinud publik Toilas, Palal, Kadriorus
ja oma maakonnas.
Mida ootate uuelt aastalt? Uuelt
aastalt ootame, et meie majandus
hakkaks paranema ja vallal jätkuks
vahendeid klubi tegevuse toetamiseks. Järgmisel aastal tähistame
Pajusti klubi 50. sünnipäeva mitme
toreda ettevõtmisega. Korraldame
maakondliku huumori- ja vokaalansamblite päeva. Augustis korraldame
Rakvere Vallimäel vabariikliku seeniortantsupäeva. Ootame, et kohalikud inimesed võtaksid agaramalt osa ringide tööst. Need, kel lauluhääl olemas
või soov estraadiringis osaleda, andku endast teada. V abariiklik naiskooride laulupidu toimub seekord Rakve-

res, ootame uusi lauljaid oma koori.
Meesansambel pole aastaid uusi lauljaid leidnud. Laulumehed, tulge julgelt,
olete oodatud! Need naised, kes pelgavad naiskoori nõudlikku repertuaari, võiksid ühineda naisansambliks.
Oodatud on teie soovid ja ettepanekud vaba aja sisustamiseks. Näidake initsiatiivi, tulge kodudest välja.
Leidke oma pere kõrvalt aega osaleda taidlus või huviringis! Infot saate
klubist.
Ere Tammeorg, Vinni-Pajusti
raamatukogu
Mida tõi aasta 2009? Aasta meeldejäävamateks sündmusteks olid
maakonna raamatukogutöötajate õppereis Taani ja 2-päevane laager , mis
toimus sel aastal Vinni vallas. Õppereisil Taani saime mõlemad Maiega
osaleda. Tutvusime Taani raamatukogunduse põhimõtetega, külastasime
loomulikult sealseid raamatukogusid.
Muljed olid ja on üdini positiivsed.
Suvel oli meie valla korraldada Lääne-Viru maakonna raamatukoguhoidjate laager, mis osalejate hinnangul
igati korda läks. Omalt poolt lisaksin,
et laagri korraldamise ja organiseerimise käigus sain tunda tõelist mees-
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konnatööd. Tänud kõigile! Mis veel?
Ehk seda, et nn masu paneb rohkem
pingutama/mõtlema, kuidas kitsamates oludes paremini toime tulla. Raamatukogud on hakanud minu arust
tõelisele koostööle, vahetatakse raamatuid, mõeldakse põhjalikult järele,
mida tellida.
Mida ootate uuelt aastalt? Uuelt
aastalt ootan rõõmsat meelt, ilusat
talve ja sooja suve - küll siis kõik muu
ka tuleb!
Lidia Mets, Kadila Naisselts
Mida tõi aasta 2009? Kadila suurimaks saavutuseks sel aastal on
rahvamaja rekonstrueerimine, mille
käigus sai maja täiesti uue ilme. Nii
ilus polle see maja veel kunagi olnudki!
Veel teeb heameelt, et ka külaelanikud on rohkem hakanud rahvamaja
tegemistes kaasa lööma.
Mida ootate uuelt aastalt? Järgmisel aastal tahame lõpetada rahvamaja rekonstrueerimistööd ja keskenduda rahvamaja sisulisele tegevusele.
***
Suur tänu kõigile vastajaile! Soovime
kõigile nende soovide täitumist!
Kauneid jõule, vahvat aastalõppu
ja head uut aastat!

Valla hariduselus oli palju rõõmustavat
Rõõmu teeb see, et olen päris tihti
tundnud, et astume ühte jalga- haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajad, lapsevanemad ning kogukonnaliikmed. T egus meeskond
mõistab, et eesmärk on üks – laste
elu paranedes läheb meie kõigi elu
ülesmäge.
Tudu ja Roela lasteaiad Kärt Põllu juhtimisel esitasid esimesena meie valla haridusasutustest sisehindamise
aruanded ja said volitatud nõunikult
positiivse tagasiside. Pajusti ja Vinni
lasteaiad sattusid üleriigilisse valimisse, mille käigus hinnati pedagoogide kvalifikatsiooni ja täiendkoolituses osalemist. Kiideti meie pedagoogide ühtlaselt häid koolitusvõimalusi
ning märgiti ära suhteliselt head kvalifikatsioonile vastavust võrrelduna
vabariikliku keskmisega.
Järelevalve käigus andis maakonna
spetsialist hinnangu ka muudele valdkondadele, mis otseselt järelevalve
temaatikaga seotud ei ole: sisehindamine, õppekavad, arengukavad, koostöö erinevate partneritega, tunnustamine jne.
Eriti kiideti Vinni lasteaeda, kes kuulub vaieldamatult maakonna parimate lasteaedade hulka. Juhataja Reet

Rannakivil soovitati oma teadmisi,
oskusi ja kogemusi jagada ka teiste
majade töötajatele.
Koolide poolelt meenub esmalt kooliväline: kord tõsteti õpetajate palkasid,
siis vähendati ja lõpuks viidi hoopiski
2008. aasta tasemele. (Selgituseks:
pedagoogide palgaalammäärad kinnitab Vabariigi Valitsus oma määrusega). Vaevalt, et see töömeeleolu
tõstis. Meie õpetajatele tuleb au anda,
sest ega nad oma pettumust eriti välja ei näidanud.
Tore oli V inni-Pajusti Gümnaasiumi
tööõpetuse õpetaja Rein Leichteri initsiatiiv koostöös arendusnõunik Gustav Saarega, mille tulemusena saame poiste töötegemise oskusi tunduvalt paremini tulevikus arendada ja
Vinni–Pajusti gümnaasiumi suurem
remont on nüüd samuti käeulatuses.
Tunnustan Tudu koolijuhi Helge Arro
juhtimisel tehtavat tööd ja tema võimet asju näha erinevatest külgedest.
Kindlasti võidavad nii õpetajad kui
õpilased sellest, et nii Roela kui Tudu
kool on asunud väga tihedat koostööd
tegema maakondliku õppenõustamiskeskusega. Minu arvates oli selles protsessis initsiaatoriks Roela
koolijuht Ilmo Jaanimägi.

Vinni-Pajusti Gümnaasiumis kiidan
süsteemset tööd nii tippude kui mahajääjatega, õpetajate suurepärast
tahet ja võimet teha kasvatus- ja ainealast tööd.
Sellel aastal oli olümpiaadide ja konkursside võitjaid nii palju, et kõik tublid ei tahtnud esimesel hetkel vallavanema vastuvõtule äragi mahtuda. Tänuväärne on kooli juhtkonna V aike
Kingsepa, Jüri V anajuure jt töö sisehindamise läbiviimise eestvedamisel.
Huvitegevuse poolelt pean tähtsaks
Roela põhikooli ja Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpetajate tööd laste laulupeole viimiseks. Usun, et need õpilased said emotsiooni kogu eluks.
Meie koolides ja lasteaedades tehakse väga head tööd ja heade tegijate
loetelu võtaks ära kogu leheruumi.
Selle vaatamata, et me siia tegusate
inimeste nimekirja ei lisa, uskuge, teid
on märgatud!
Uueks aastaks soovin kõigile tervist
ja õnne isiklikku ellu! Kui kodune pool
korras, siis ikka jätkuvat koostööd,
asjade lahtirääkimist, uusi mõtteid,
tahet, vastupidavust, usku ja lootust!
Margit Diits

KODUVALLA SÕNUMID

5

Vabatahtlik panus loob jõulurõõmu!
Koostegemine Francis Fukuyama järgi tähendab sotsiaalse kapitali loomist. Meie, maarahvas, ei ole rikkurid
ega staarid aga luua küünarnuki tunnet, see on meie teha.
Jõulutuledes käbimaja vaadates
tekkis juba möödunud aastal mõte
seal midagi mõnusat korraldada. Kui
on olemas selline maja, mis on iseenesest nagu päkapiku- või muinasjututare ja nii silmatorkavas kohas,
siis oleks lausa patt teda jõuluajal üksinda jätta. Mitu pead on ikka mitu pead
- ideed kokku ja plaanid paika ja nii
see asi alguse saigi. Eesmärgiks
seadsime koduvalla eelkooliealiste
laste jõuluootuse aja sisukamaks
muutmise. Arvasime, et kui ettevõtmine õnnestub ja ürituse lõppedes näeme säravaid silmapaare, siis järgmisel jõuluajal täiendame programmi
ning pikendame lahtioleku aega.
Ise kogesime järjekordselt inimeste
tahet kaasa lüüa külaelu tegemistes
ja neid meil ka jagus - ametis oli üle
50 inimese.
Kes alguses kahtles, et kas tuleb
ülesannetega toime, see oli pärast
päris rahul ning tundis ka ise rõõmu

lastega tegelemisest. Mõningatel on
isegi järgmiseks aastaks ametikoht
kinni pandud.
Tagant järele hämmast as meid, kui
palju oleks olnud veel osaleda soovijaid, et oma panus anda.
Pole midagi uut siin päikese all, ühistegemine avardab meie võimalusi ja

Väike jõulumõtisklus
“Maailm, mille me enda ümbert leiame, on üksnes meie sisemuse peegelpilt,” on öelnud kirjanik Geert
Kimpen. Mõelgem sellele, kui tundub,
et kogu sära on maailmast kuhugi kadunud, kõik erutav ja uus näib toimuvat
kuskil mujal, mitte meiega. Ometi on
imed kogu aeg meie ümber, me ei koge
neid vaid seetõttu , et oleme sulgenud
oma meeled. Jookseme suhtest suhtesse, otsime elutäiust tööst, varast,
abielust. Ikka kuskilt endast väljastpoolt. Mõtlemata , et isegi suhtes teistega peab ennekõike olema rahul iseenda kui isiksusega, sest mida muidu
teistele pakkuda oleks?
Samas võiksime tõeliselt nautida ilu
siinsamas meie akende taga, oma
puhast sooja kodu, kus võid kaitseks
väljast tuleva kurja eest hoopis teleka
kinni panna ja veeta õhtu laste, vanemate, sõbra või elukaaslasega. Tunda
rõõmu küünlavalgusest, armsate lähedalolust, vesteldes sellest, mis tegelikult elus oluline ja hinge kosut av. Ja
ehk lähevadki viltu vajunud väärtused
lõpuks tasapisi üksteist toetada püüdes taas paika. Sest kõik meie ümber
algab ikka ja ainult meist enestest.
Võimete kohaselt elama õppimine,

oma võimete õige hindamine aitab pingeid maha saada ja järsku selgub, et
asi ei olegi hull. Muutus algab igaühest
meist just nüüd. Kui igaüks teeb iga
päev ühegi hea teo, saame tulemuseks
parema maailma meie ümber . Kiitkem
siinjuures Roela rahvast, kes pakkus
kõigile valla lasteaedadele ja paljudele vallaelanikele jõuluootust, kaunilt tulesäras käbimaja oli avatud üle kahe
nädala ja kogu aeg toimus midagi. Üle
viiekümne vabatahtliku tegutses ühise
eesmärgi nimel. Nad võivad julgelt öelda: “Meie tegime!” -neil päevadel ja
usun, et ka järgnevatel. Kas meie, ülejäänud, oleme täna kellelegi juba midagi head teinud? Või ainult teistelt

aitab leida meie vajadusi. Tundus, et
kõik osavõtnud said sellest hingekosutust.
Aitäh heade sõnade eest, see annab
meile kõigile jõudu edasiseks!
Parimat meile kõigile!
MTÜ Roela Kodukant juhatus
nõudnud, olles pahur ja rahulolematu
?
Mind isiklikult on viimasel ajal väga liigutanud inimeste osavõtlikkus ja tähelepanu, olen kogenud headust ja ääretut omakasupüüdmatust. See tunnetus
teeb heameelt ja avab uksed lootusele, et enamus kaaslastega on meil
väärtushinnangud sarnased ja mammona-hullusest mõjutamata.
Soovin kõigile eelolevateks pühadeks
kaunist jõulurahu ja – rõõmu, veetke
aega oma lähedastega, nautige looduse ilu! Tänan kõiki tehtu eest ja loodan, sõltumata ajast, ikka kõigiga koos
edasi minna uute südamest tulnud tegudega uuel- 2010. aastal.
Margit Diits
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Uuest aastast saab tasuta
elektroonikaromusid ära anda
Tasuta teenus V inni valla elanikele
Vinni Vallavalitsus teatab, et koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga on alates
2010. aastast valla territooriumil avatud neli elektroonikaromude kogumise kohta Vinnis, Viru-Jaagupis,
Roelas ja Tudus.
Vinni kogumiskonteiner asub Vinni
alevikus mõisahoone juures. Kontaktisik Vladimir Kostap, tel 5341 0627
Viru-Jaagupi kogumiskonteiner - ViruJaagupi osavalla maja juures. Kon-

taktisik Nadezda Võrno, tel 5341 2018
Roela kogumispunkt – Roelas Aida tn.
2 (Mõisa viljaait). Kont aktisik Ade Murumägi, tel 525 9924
Tudu kogumispunkt – Tudu alevikus
Rakvere mnt. 3. Kontaktisik Uno Muruvee, tel 527 3874
Elektroonikaromusid saab tasuta üle
anda helistades ette osavallavanema
telefonil. Üleantavad seadmed peavad
olema komplektsed!
Suured kodumasinad (pesumasinad,

pliidid, külmikud, kliimaseadmed,
elektriradiaatorid jne.. Väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid, kohvimasinad, triikrauad, kellad, kaalud
jne). IT- ja telekommunikatsiooniseadmed (arvutid, printerid, koopiamasinad, faksid, telefonid jne). Audio-video
seadmed (televiisorid, kaamerad, raadiod, muusikariist ad). Valgustusseadmed (valgustid, kompaktlambid jne).
Tööriistad (v.a. tööstuslikud) (aiatööriistad, puurid, elektriniidukid jne).
Mänguasjad (elektrirongid, videomängud, elektrilised spordivahendid jne.).
Seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, termostaadid jne).
Peeter Kalvet

Õpilased algatasid Õpetaja autähise rajamiseks
märgimüügikampaania
2008. aasta kevadel Haljala Gümnaasiumi
poolt algatatud mõte püstitada Haljalasse
ausammas Eesti õpetajatele on jõudnud nii
kaugele, et kõigil Lääne-Viru inimestel on
võimalik anda oma panus ausamba püstitamisse. Õpetaja autähise märgi kampaania
raames müüvad Lääne-Viru koolide õpilased 10- ja 25-krooniseid rohelisi märke, mille
peal on kukk ning kiri „Eesti õpetaja autähis”.
Rohelisi märke saab maavalitsusest ja Haljala Gümnaasiumi kantseleist.
Autähise kodulehelt www .opetaja.
haljala.edu.ee on võimalik jälgida laekunud
summasid. Kodulehe andmeil on juba
laekunud 3150 krooni.

Märke müüvad õpilased tunneb ära rinnas
kantavate punaste autähise märkide järgi.
Autähis peaks valmima 2011. aasta sügisel.
Kool ootab oma ideele tuge ka väljastpoolt.
Annetusteks on avatud Haljala vallavalitsuse arveldusarve nr 10220019957011, märksõna “õpetaja”.
Autähise püstitamise mõtte ajendiks sai 322
aastat tagasi Forseliuse seminarist Haljalasse koolmeistriks tulnud Jaak. Jaagust kui Virumaa esimesest teadaolevast õpetajast on
saanud Haljala koolile oluline sümbol.
Samas näeb Haljala kool kavandatava autähise tähendust märksa laiemana – sellest
saaks autähis Eesti õpetajale kui „maa soo-

Vinni-Pajusti Gümnaasium ootab
vanemaid oma lapsi esimesse klassi
kirja panema
Vinni-Pajusti Gümnaasium palub kooli
registreerida 2010/2011. õppeaastal
esimesse klassi tulevad lapsed.
Registreerimine toimub kuni 18. jaanuarini 2010.a. kooli kantseleis tööpäe-

vadel kell 8-15, jõuluvaheajal 9-13.
Kaasa võtta: lapse sünnitunnistus, lapsevanema isikuttõendav dokument,
avaldus (saab kirjutada kohapeal).
Info telefonil: 327 8081.

lale”. On
tähelepanuväärne,
et paljude
üle-eestilise
sümbolväärtusega
monumentide seas
puudub tänini mälestusmärk õpetajale kui eestluse hoidjale läbi meie
ajaloo.
Liis Lille,
Lääne-Viru Maavalitsus

Tähesära, lumevalgust,
mitme uue rõõmu
algust
hüüame teil hästi
valjultUuel aastal
õnne palju!
M T Ü
Roela
Kodukant

KOPi sügisvoorus toetati viit projekti Vinni vallast
Kohaliku omaalgatuse programmi
sügisvoorust said toetust viis Vinni
valla projekti kokku 68 023 krooni eest.
Kõiki projekte toetati täies mahus.
MTÜ Kadila Naisselts sai Kadila
seltsimajja uute toolide soetamiseks
23 070 krooni. MTÜ Roela Noortemaja piljardilaua renoveerimiseks 5 040
krooni ja Roela noorte suhtlemiskoolituse läbiviimiseks 8 100 krooni.
MTÜ Vinni Valla Noored sai prjoketile

“Pajusti noortemajale puhas katus” 19
213,20 krooni. MTÜ Roela S pordiklubi spordi- ja matkaradade kasutajasõbralikuks tegemiseks 12 600 krooni.
Kui lisada siia kevadvoorus kolmele projektile saadud 46 355 krooni, siis on valla mittetulundusühingud
saanud sellest programmist tänavu
114 378 krooni.
Kevadel toetati MTÜ Roela Kodu-

kant jätkutegevusi kodanikualgatustele 13 326 krooniga. MTÜ Roela Noortemaja Roela noortemaja 10.aastapäeva tähistamist 18 279 krooniga.
MTÜ V inni Spordiklubi Tammed projekti Vinni-Pajusti sportimispaiga
edendamiseks 14 750 krooniga.
Kohaliku omaalgatuse programm on
mõeldud piirkondliku konkurentsivõime arendamiseks kohaliku omaalgatuse toetamise abil.
Hilje Pakkanen
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Turvalisi jõule ja aastavahetust!
Selleks järgi ohutu jõuluaja kuldreegleid:
Pärast suitsetamist kustuta hoolikalt
sigaret tulekindlasse tuhatoosi või kaminasse. Mitte mingil juhul ära suitseta
voodis või diivanil!
Kontrolli elektriseadmete ning pistikute korrasolekut. Ülekoormatud ja vigased elektrijuhtmed põhjustavad jõulurõõmu asemel tulekahju.
Mõtle tuleohule ka toitu valmistades ja

ära unusta end teleri ette.
Ära hoia küttekollete vahetus läheduses kergesti süttivaid esemeid.
Ära jäta lahtist tuld hetkekski järelevalveta. Küünlad aseta tulekindlast materjalist alusele ning ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
Ära liialda kütmisega tee seda vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber
sulge alles siis, kui sütel ei ole enam

Head Vinni valla elanikud!
Rahvaeepose järgi on Lääne-Virumaal
mitmeid paiku, mida meie suur kangelane Kalevipoeg on puudutanud. Vinni vallas Tudus olla ta isegi kivile pikutama heitnud, mis nüüdseks kannab
Kalevipoja magamiskivi nime. See kivi
seisab senini vankumatult ja muutumatult oma koha peal. Sama vankumatult ja puutumatult nagu eestlaste
eepos rahva südames.
On asju, mis lihtsalt ei muutu, vaid

püsivad ja kannavad endas väärtuseid.
Võimud ja volikogude koosseisud võivad muutuda, majanduskeskkond võib
muutuda, töökohad võivad muutuda ja
kodupaiga arengu kiirus võib muutuda. Kuid on olemas püsivad nähtused
ja väärtused, mis nii kergesti muudatustele ei allu. Kalevipoja kivi ja randrahn ei muutu, Tudu järv ja Tudusoo
maastikukaitseala asuvad ikka endisel
kohal, hõbepappel kannab endiselt vää-

Mida annab maakonna sotsiaalse
infrastruktuuri teemaplaneering
K.a 14.septembril kehtestas maavanem
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur
2009-2015".
Järgnevalt sisust ehk mis kasu võiksime
saada järjekordsest teemaplaneeringust.
Maakonna sotsiaalne infrastruktuuri
teemaplaneering annab alused maakonna sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimiseks ja arendamiseks, loob eeldused
haldussüsteemi korrastamiseks. Konkreetne eesmärk on otstarbekamate
lahenduste leidmine sotsiaalsete teenuste kättesaadavuseks erinevates
maakonna piirkondades ehk kantides.
Eksperdi, maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste koostöös jagati Lääne-Virumaa
planeeringu koostamise käigus 59
kandiks. Kant on sotsiaalse ja kultuurilise
asustuse kooslus, millel on ühine „meietunne”, see on ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile „oma”.
Kant moodustub enamasti mitmest
asulast.
Planeeringus on käsitletud põhiliselt
kümmet esmatasandi teenust ning on
tehtud ettepanekuid teenuste kättesaadavuse tagamiseks kandis. Nendeks
teenusteks on: lastehoid, alg-, põhi- ja
üldkeskharidus, perearst, ravimimüük,
esmatarbekaubad, postiteenus, seltsi-

maja ja ühistransport. Lisaks esmatasandi teenustele on käsitletud täiendavalt sportimisvõimaluste kättesaadavust, aga ka pangateenust, rahvamaja
jt omavalitsuste pakutavaid teenuseid.
Planeeringuga on määratud 16 keskusasulat: Rakvere, Tapa, Kunda ja Tamsalu
linn, Võsu, Kadrina, Haljala, Vinni-Pajusti,
Laekvere, Rakke, Roela, Väike-Maarja,
Sõmeru, Tudu, Viru-Nigula alevik ning Ulvi
küla, kus peaksid olema tagatud planeeringus käsitletud esmatasandi teenused.
Teenuste kaardist amine näit as, et täna
neis kõigis esmatasandi teenused kättesaadavad ei ole. Selgus, et just riigi osalusega ettevõtted on olnud need, kes efektiivsust taga ajades on maakohtadest ära
kolinud.
Laias laastus tuleb teenuste puhul arvesse kaks võimalust: esiteks, inimeste
olemasolu kohapeal, kes seal teenust
tarbivad. Teiseks, kui inimesi ei teenuse
jaoks napib, siis piisava transpordiühenduse olemasolu muu kohaga, kus
seda teenust pakutakse. Näiteks haridusteenuse pakkumisel sõltub kooli tüüp
(alg-, põhikool või gümnaasium) keskuse
ja tema tagamaa suurusest.
Planeeringu järgi peaks transpordiühendus võimaldama igast kandist saama
valla- ning ka maakonnakeskusesse
vähemalt kolm korda päevas, välja ar-
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leeke.
Kustuta küünlad, kaminad ning teised
lahtise tule allikad nii magama minnes
kui ka kodunt lahkudes.
Pürotehnika kasutamine eeldab tähelepanelikkust, ettevaatlikkust ja kõrgendatud ohutaju. Loe alati läbi tootega
kaasas olev ohutusjuhend.
Tea, et õnnetuse korral sõltub Sinu pääsemine tulekahju avastamise
kiirusest. Kui Sul ja Su lähedastel veel
pole, siis kingi neile elu päästev jõulukingitus - suitsuandur!
rikust ja igavikulist informatsiooni,
muuseumid pajatavad ajaloost ja kohapealsed inimesed loovad järeltulevatele põlvedele uut ajalugu. Ka ei
muutu vinnilaste kokkukuuluvustunne,
spordilembus ja võitlustahe, mida
head sportlikud tulemused ning aktiivne
tegutsemine ka tõestab. Soovin teile
aktiivset ja sportlikku jõuluaega ning
jätkuvat üksteise hoidmist ja kodupaigast hoolimist!
Teie,
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem
vatud mõned erandid nagu Vihula,
Karkuse ja Piibe kant, kus ühenduste
sagedus vallakeskusega peab olema
tagatud kaks korda päevas. Transpordiühenduste sagedus Rakvere ja suuremate keskuste vahel, nagu Väike-Maarja,
Tapa, Kadrina, Haljala, Kunda, aga ka
Vinni, Pajusti ning Sõmeru, on planeeringus sätestatud minimaalselt 10 korda
päevas. Planeeringus määratletud transpordisageduste tagamine tähendab
planeeringu elluviimisel aga tänase
liinivõrgu ülevaatamist ning nii maa- kui
omavalitsuste poolt korraldatud reisijateja õpilasveo paremat ühildamist. Osade
kantide puhul aga transpordiühenduse
tagamist maakonnakeskuse Rakverega
ümberistumisega oma lähimas keskuses.
Teenuse olemasolu ja kättesaadavuse
parandamiseks on oluline arendada
keskusi, mis jäävad Rakvere tagamaadele. See on teine oluline järeldus, mida
edaspidisel kavandamisel arvestada.
Teemaplaneering on mõeldud abist avaks vahendiks sotsiaalse infrastruktuuri
teenuseid korraldavale riigi, kohaliku
omavalitsuse ja kodanikuühendusele
leidmaks kompromissi, kus üks või teine
sotsiaalse infrastruktuuri objekt peaks
asuma või kus ja kuidas antud teenused
oleksid kättesaadavad väljaspool käsitletavaid kante.
Teemaplaneeringu materjalidega saab
tutvuda maavalitsuse kodulehel http://
www2.l-virumv.ee/?id=1399.
Mati Jõgi, Jaan Kangur , maavalit sus

KODUVALLA SÕNUMID

8

Tule massaa•i!
Kui sa ei suuda töö- ja argielu pingetest vabaneda või kahtlustad füüsiliste vaevuste põhjustajana vaimset ülekoormust, siis on õige aeg tulla
massaa•i.
Massaa• rahustab ja lõõgastab, leevendab pingekoldeid kehas ning loob
harmoonia vaimse ja füüsilise kooskõla tasandil. Inimene on osa loodusest ja nii nagu kõigesse elavasse,
on ka inimkehasse programmeeritud
püüd tervikliku toimimise poole.
Massaa• aitab seda protsessi aktiveerida, olles üks loodusravi liikidest,
mille eesmärk on inimese enda organismi tasakaalu saavutamine. Sellega kaasneb omakorda tervena püsimine või haigusprotsessist tervenemine.
Klassikaline massaa• on kõige traditsioonilisem massaa•iliik, mida tehakse kliendi soovile ja vajadustele vastavalt kas kogu kehale või üksnes probleemsele kehapiirkonnale (nt pinged
kaela- ja turjapiirkonnas). Võtted, mida
massöör kasutab, liiguvad pindmiselt

sügavamale ja on suunatud eelkõige
lihaspinge vähendamiseks, toonuse
tõstmiseks, vere- ja lümfiringe aktiveerimiseks, ainevahetuse ergutamiseks
ning liigesliikuvuse parandamiseks.
Klassikaline massaa• mõjub lõõgastavalt nii vaimse kui ka füüsilise ülepinge korral ja suurendab organismi
vastupanuvõimet haigustele. Klassikalist massaa•i tehakse
massaa•ilaual kas kuivalt või erinevate õlidega.
Tai Nuad Bo Rarn on ravimassaa•,
mille käigus töötab terapeut kogu keha
läbi aeglase, meditatiivse vajutus- ja
venitustehnikaga. Selle tulemusel
paraneb lihaste elastsus, suureneb
liigeste liikuvus ja organism vabaneb
vaimse pinge tulemusel tekkinud jäikusest. Seda massaa•iliiki nimetatakse ka „laisa inimese joogaks”, kus
vajutuste ja venituste abil vabastatakse blokeeritud energia ning tasakaalustatakse keha, hinge, mõtete ja tunnete vaheline koostöö. Protseduuri tulemusel taastub organismi võime end

ise tervendada, see aitab ärevuse,
üleväsimuse ja stressi korral. Tai
massaa•i tehakse põrandamatil läbi
naturaalsest kiust mugavate riiete.
Tai jalamassaa• algab jalavanniga ja
seda tehakse massaa•ipulga ja erinevate salvidega varvastest põlveni.
Massaa•i käigus mõjutatakse
refleksoloogilisi punkte, mis stimuleerivad elutähtsate organite toimimist
kogu kehas. Jalamassaa•i abil on võimalik tõhustada organite tööd, ergutada seedimist, maandada stressi ja
kehapingeid ning parandada üldist
enesetunnet. Tai jalamassaa• sobib
hästi ka „külmetavatele jalgadele”.
Olles otsustanud massaa•i kasuks,
palume end eelnevalt telefoni teel registreerida.
Et saaksid massaa•iga rõõmustada
oma lähedasi, pakume ka
kinkekaarte.
Hille 53 578 408 (tai Nuad Bo Rarn
massaa•, tai jalamassaa•)
Tiina 58 132 360 (klassikaline
massaa•, tai Nuad Bo Rarn massaa•)
Asume Pajustis vallamaja I korrusel.
Tiina Lõbu

Kes aitab käitumishäirega last?
Kaunil jõulurahu ajal teeb koolipsühholoog Riina Türkelit rahutuks murettekitav asjaolu, et üha enam pöördutakse Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse poole seoses laste käitumisprobleemidega.
Miks lapsed käituvad jõhkralt
ja solvavalt?
Kas on selle taga suutmatus kohaneda, rahulolematus või vastumeelsus
iseenda suhtes, eakaaslaste surve,
segaduses olemine, varjatud hirm või
soov ennast näidata?
Pikaajalise nõustamise käigus
selgub, et sageli on põhjused väga sügaval ja nendeni jõudmine nõuab spetsialistilt aega, kogemusi ja suurel hulgal teadmisi.
Tuleme ilma koos särava
teemandiga
Kõik me tuleme siia maailma tohutu
suurte varjatud võimetega, ent ometi
näib nii sageli, et elul õnnestub katta
see loomulik kiirgus ning tumestada
meie geniaalsus, summutada rõõm,
tõkestada armastus.
Elukatsumustes langeb meie säravale kiirgusele üks kattekiht teise järel, kuni ükskord unustame, et üldse
kunagi oli meie sees sätendav teemant. Me hakkame ennast hoopis samastama nende kihtidega, mis seda
katavad.

Muredest annavad märku muutused
käitumises
Eriti torkab silma laste ja noorukite rahutus, käitumisprobleemid, noorte kuritegevus, mis viimastel aastatel on pälvinud üha suuremat tähelepanu. Probleemsete patsientide hulgas tundub
agressiivsus üha kasvavat. Seetõttu on
eriti tähtis õppida ära tundma nende
häirete nii somaatilisi kui psühhosotsiaalseid riskitegureid.
Kõik algab juba enne kooli
Lasteaiast kooli jõudvatel lastel on erinev enesehinnang, tunnete ja vajaduste väljendamise oskus ning tähelepanuvajadus. Laps, kelle tundeid pole
väikelapseeas mõistetud või on neid
ignoreeritud, erineb koolis lapsest, kes
on õppinud oma vajadusi väljendama.
Seega on lapse emotsionaalne areng,
enesehinnang ja käitumine omavahel
tihedasti seotud – hästi hoitud ja kasvatatud laps, kelle vajadustega on arvestatud, oskab ennast paremini väljendada, on enesekindlam, oskab paremini oma tähelepanu juhtida ning
käitub üldjoontes paremini kui laps,
kelle vajadustega ei ole arvestatud.
Enamus lapsi on tublid, vähesed
on kas väga head või vajavad abi. Meie,
täiskasvanute, üks ülesandeid ongi
sellised lapsed ära tunda ning neid
mõista ja aidata.

Halvasti käituv laps on nuhtlus nii
õpetajale kui kaaslastele
Kõige rohkem kannatab aga laps ise –
on ju saadav tagasiside valdavalt negatiivne ja see omakorda toob kaasa
enesehinnangu languse. N-ö maha
trambitud, näägutatud ja muul moel
traumeeritud laps oskab üha vähem
oma vajadusi adekvaatselt väljendada
ning endaga toime tulla, käitub häirivalt ning ebamõistlikult ja saab endisest rohkem riielda. Lisaks halvakspanule võib talle osaks langeda vanemate või kaaslaste ignorantsus. Nii ongi
laps sattunud lõksu, millest ta üksi ei
pruugi välja rabeleda.
Käitumisprobleemide taga on
sotsiaalsed ja tervisega seotud
põhjused
Lapse käitumisprobleemide põhjused
võib väga laias laastus jagada kaheks:
sotsiaalsed (perekonna päritolust, majanduslikust seisust, haridusest jne
tingitud) ja tervisega seotud (haigused,
sünnitraumad, närvisüsteemi eripärad,
kerge vaimne alaareng jne). Kahjuks
saavad käitumisprobleemidest märkamatult /sujuvalt käitumishäired, millele
on iseloomulik korduv ja püsiv
düssotsiaalne, agressiivne ja trotslik
käitumine. Lapse halb käitumine on
ümbruskonnale esitatav väljakutse,
mis ootab vastust.
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Käitumishäiretega laps püüab
samuti toime tulla, ent teisi häirival
viisil
Käitumishäired tulenevad lapse püüdest tulla toime tema jaoks vaenuliku
keskkonnaga ja omada midagi, mis
samastaks ning seostaks teda jõukuse ja edukusega. Sõprade seas tähendab tavatu käitumine julgust ja vabameelsust.
Sotsioloogid rõhutavad käitumishäirete arengus lapse puudulikku ja
oskamatut vanematepoolset hoolitsust. Käitumishäirete sümptomiteks
on varastamine, agressiivne käitumine, soovimatus õppetöös osaleda,
võõra omandi lõhkumine, uimastite kasutamine jne, jne. Käitumishäirete alged peituvad juba väikelapseeas.
Käitumishäiret esineb rohkem:
keskmisest madalama IQ-ga lastel;
neil, kel esinevad hüperkineetilised ja
tähelepanu defitsiidi häired; kui vanemate/pedagoogide nõudmised ja lootused lapse suhtes on oluliselt suuremad laste võimetest; kui laps tunneb
end koolis või kodus tõrjutuna; kui vanemate omavahelised suhted on agressiivsed.
Käitumishäirete tekkele aitavad
kaasa peaaju ja somaatilised haigused. Käitumisele avaldab mõju karistus, mida vanemad kasutavad tavaliselt oma kurjuses, vihahoos. Käitumishäirega laps, nagu iga teine laps, vajab täiskasvanu hellust ja abi, sest agressiivsus – see on kõigepealt tema
sisemise ebakindluse peegeldus,
oskamatus adekvaatselt reageerida
olemasolevas situatsioonis. Halvasti
käituv laps tunneb end tõrjutuna, mitte
kellelegi vajalikuna.
Käitumishäiretega lapski püüab
leida oma kohta päikese all
Tegelikult on see üks meeletu kat se
leida oma koht selle päikese all. Sellised lapsed ei suuda sageli ise hinnata oma agressiivsust – nad ei saa aru,
et tekitavad ümbritsevates hirmu ja rahutust. Nende arusaam on, et kõik tahavad neid solvata. Emotsionaalne

Jõulutervitus kõigile praegustele
ja endistele lasteaiatöötajatele,
lastevanematele, lastele!
Hästi palju jõulurõõmu,
hangedena valget lund!
Kauneid hetki, küünlavalgust,
rõõmsat uue aasta algust!
Vinni Lasteaed Tõruke
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maailm on neil väike ning lõpuks kujuneb välja suletud ring.
Kuidas last aidata?
Mis iganes on sõnum, selle selgitamises peitub probleemlahenduse võti:
signaalile vastates probleem ilmselt
väheneb. Kuidas last aidata?
Kordame siin üle kaks põhimõtet: igasugune püüe last aidata, tema isiksust
väärtustada ja enesehinnangut tõsta
võib kaasa tuua käitumise paranemise.
Last puudutavates otsustes tuleb
esikohale seada lapse huvid!
Kuna käitumishäireid peetakse sotsiaalsete normide ja tavade õppimisprotsessi puudulikkuseks, tuleb ravi
suunata selle protsessi parandamisele. Käitumishäire ravi on keeruline,
kuna häire on mitmetahuline, ulatub
paljudesse eluvaldkondadesse. Ravisoostumus on väike (40-60% katkestab ravi).
Käitumishäire tulemuslik ravi eeldab: usalduslikku ravisuhet lapse/noorukiga, vanemate osalemist ravis, ravivõrgustiku loomist, head koostööd ravivõrgustiku liikmete vahel ja kõikide
probleemsete valdkondadega tegelemist. Käitumishäire õigeaegne diagnoos ja ravi on äärmiselt oluline, sest
ravimata juhtudel on suur tõenäosus
isiksusehäire kujunemiseks. Diagnostika peab olema põhjalik, sest kaasuva psüühikahäire ravitaktika on erinev .
Kindlat ravimit pole, aitab
normaliseerida riskikeskkonna
normaliseerimine
Esikohal ravis on psühhoteraapia ja
riskikeskkonna normaliseerimine.
Spetsiifiline ravim puudub! Ravi peab
arvestama lapse arengulisi vajadusi,
ei ole ühtki sekkumist, mis oleks efektiivne igas vanuses. Raviks kasutatakse nii individuaalset kui pereteraapiat
ja püütakse mõjutada nooruki elukeskkonda. Noorukit õpetatakse hindama
oma käitumise tagajärgi ja alternatiivseid sotsiaalse käitumise mustreid. Tal
aidatakse analüüsida provotseerivaid
ärritajaid ja neile järgnevaid reaktsioo-

ne. Õpetatakse ka inimestevaheliste
suhete korraldamise oskusi ning enda
ja teise inimese tunnete mõistmist. Agressiivne nooruk ei pruugi usaldada
täiskasvanuid ja ei ole võimeline olema teraapiasuhtes, kuid võib nõustuda osalema rühmateraapias ja õppida sotsiaalseid oskusi.
Ühest retsepti käitumisprobleemide
ennetamiseks ja vältimiseks ei ole
Küll on igal spetsialistil hulgaliselt nõuandeid lapsevanematele/täiskasvanutele, kuidas aidata/toetada käitumishäirega last:
·Suurem tähelepanu lapse individuaalsetele probleemidele.
·Ärge unustage, et laps õpib väärtushinnanguid täiskasvanute tegudest.
·Arendage lapses enesekontrolli ja
vastutust.
·Rohkem positiivseid emotsioone, ühiseid ettevõtmisi perekonnas.
·Lapse enesehinnangu tõstmine
nõuab pidevat tööd. Tulemus ei sõltu
sellest, kui palju laidetakse. Tuleb piirduda selle ütlemisega, mis on vältimatu. Lühidus olgu reegliks.
·Olge igapäevastes nõudmistes järjekindel; kiitke last kohe, kui ta midagi
hästi tegi.
·Ärge vanu pahandusi meelde tuletage.
·Kui laps käitub valesti, pakkuge välja
parem käitumisviis.
·Laps ei pruugi tajuda, kuidas tema käitumine teistele mõjub. Selgitage lapsele tundeid, mida ta käitumine teistes
esile kutsub. Jne.
Tänu järjepidevale tööle, kannatlikkusele, osavõtlikkusele ja meeletule
tahtejõule on võimalik aidata käitumishäirega last/noorukit, kes murede sasipundart kõrvale heites liigub edasi,
leiab elus oma koha, kaaslased ja
meeldiva tegevuse ning oskab olla
õnnelik. Sest õnnelik ei ole mitte see,
kel pole probleeme, vaid see, kes oskab ka nendega elada.
Riina Türkel
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse
psühholoog

Austatud eakas vallakodanik!
Jõulukella helin hingerahu loogu,
uusaasta kõlin tervist, õnne toogu!
Soovin kõigile südamest
kaunist jõuluaega,
tugevat tervist ning õnneküllast
uut aastat!
Lugupidamisega
Mirjam Selli, sotsiaalnõunik

KODUVALLA SÕNUMID
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!
Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
Et kodukoldes tuli põleks,
Et soojust elus palju oleks,
Et kauneid hetki elus veelgi
Ja roose leiduks eluteelegi!
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Leida-Helene Kaljusaar
Leida Ilves
Aino Kuusemets
Ella-Pauline Kopli
Linda Soome
Ludmilla Arro
Laine Väinaste
Selma Tisler
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August Kondoja
Valve Kikas
Astra Vaher
Meeta Pärn
Vera Semenkova
Asta Jurelevitš
Ella Jõemägi
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Koidula Basarov
Juta Rannala
Evgeniya Nesser
Eila Puumalainen
Maimu Andresson
Valdur Karu
Silvi-Alide Floren
Reino Heiskonen

Vinni vald pakub noortele vaheajaks ühistegevust
29. detsembril ning 5. ja 7. jaanuaril kell 12.00-14.00 pakutakse Tudu Põhikoolis, Pajusti noortemajas, end. ViruJaagupi koolimajas, Roela noortemajas ning Kadila vanas koolimajas lastele ja noortele ühistegevust koolivaheajaks.
Pakase peletamiseks kuum supp.
Üksikasjalisema info saamiseks jälgi kohapealset reklaami! Tule kohale!

Mälestame lahkunuid
Teeline kunagi ette ei tea,
kuniks veel minekuks rammu...
Tõnu Martsoo
Helju Männi
Galina Brušnevskaja
Victor Kivioja
Elfrida Linkvist
Linda Rihma

01.04.1954 – 29.11.2009
17.09.1932 – 05.12.2009
16.08.1952 – 07.12.2009
19.04.1959 – 08.12.2009
07.03.1907 – 13.12.2009
25.01.1927 - 15.12.2009

Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus MTÜ tänab Tudu kapelli meeleoluka kontserdi
eest ja soovib neile rahulikku jõuluaega ning õnnelikku
uut aastat!

Vinni Spordikompleks soovib kõigile häid jõule ja
toredat aastavahetust!
Koolivaheajal ujulakompleksi õhtused hinnad -50%!
Kohtumiseni uuel aastal - ülisoodsate hindadega!
22.detsembrist - 1 1.jaanuarini treeninguid ei toimu!
Kohtumiseni uuel aastal ja uute treeningutega.
Oleme avatud:
22. detsembril 6-18.
23. detsembril 6-19.
24. ja 25. detsembril
suletud
26.-30.detsembril 6-22.
31. detsembril 6-18.
1.jaanuaril 12-22.
Sportlikku uut aastat!
http://www.nipponhouse.ee/

Laotus on täis tähtede jälgi, tuulte ja pilvede jälgi,
vihma ja päikese jälgi, kastevärskete hommikute,
kuumade keskpäevade ja mõtlike õhtute jälgi,
loova kevade, toimeka suve,
saagirikka sügise ja härmafiligraanse talve jälgi on täis valguse ja varjude jälgi.
Olgu nad teiega ka uuel aastal!
Teie Vinni valla leht

Püha jõuluõhtu jumalateenistused:
24. detsembril kell 15.00 Tudu kirikus
24.detsembril kell 18.00 Viru-Jaagupi kirikus
Aitäh kõigile kaastööde ja fotode eest! Teie järgmised
kaastööd oodatud 19.01. vallamajja.
Vinni valla infoleht. Väljaandja Vinni Vallavalitsus, Tartu mnt 2, 44603
Eelmises lehes oli Kadila rahvamaja loo kõrvale sattunud ekslikult Pajusti L-Virumaa. Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
vale pilt. Maja ise näeb välja ikka vanaviisi, selline nagu sellel pildil. Ilmub kord kuus, at suta. Tiraaz 2000. Trükitud trükikojasAgur Pikk RakVabandage.
vere, tel 322 3999.

