Koduvalla
VINNI VALLA LEHT

Vinni valla valimisjaoskondade
asukohad:
Valimisjaoskond nr 1, asukohaga Vinni alevik, Sõpruse 16, hääletusruumi
asukoht Vinni Spordikompleks. Valimisjaoskonda kuuluvad: Vinni alevik,
Mõdriku ja Vetiku külad.
Valimisjaoskond nr 2, asukohaga
Pajusti alevik, Tartu mnt 11, hääletusruumi asukoht Pajusti klubi. Valimisjaoskonda kuuluvad: Pajusti alevik,
Kakumäe,Vana-Vinni, Inju, Aruvälja
külad.
Valimisjaoskond nr 3, asukohaga
Viru-Jaagupi alevik, Kooli tee 7, hääletusruumi asukoht end. koolimaja.
Valimisjaoskonda kuuluvad: Viru-Jaagupi alevik, Kehala, Voore, Allika, Aruküla, Kannastiku külad.
Valimisjaoskond nr 4, asukohaga
Roela alevik, Sinilille 1, hääletusruumi asukoht Roela rahvamaja. Valimisjaoskonda kuuluvad: Roela alevik,
Lähtse, Ristiküla, Rünga, Saara, Puka,
Soonuka, Obja, Lepiku, Tammiku,
Rasivere ja Alavere külad.
Valimisjaoskond nr 5, asukohaga
Tudu alevik, Staadioni 3, hääletusruumi asukoht Tudu rahvamaja. Valimisjaoskonda kuuluvad: Tudu alevik,
Anguse, Palasi, Kaukvere, Suigu külad.

Valimisjaoskond nr 6, asukohaga Piira küla, Nreffi 2, hääletusruumi asukoht vetkeskus. Valimisjaoskonda kuuluvad: Piira, Mäetaguse, Karkuse külad.
Valimisjaoskond nr 7, asukohaga
Kadila küla, hääletusruumi asukoht
Kadila seltsimaja. Valimisjaoskonda
kuuluvad: Koeravere, Kadila, Nurmetu, Veadla külad.
Valimisjaoskond nr 8, asukohaga Küti
küla, hääletusruumi asukoht Küti internetipunkt. Valimisjaoskonda kuuluvad: Võhu, Aravuse, Küti, Kulina külad.
Valmisjaoskond nr 2, asukoht Pajusti
alevik, Tartu mnt 11, hääletusruumi
asukoht Pajusti Klubi, on määratud
jaoskonnaks, kus eelhääletamise päevadel valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valmisjaoskond nr 2, asukoht Pajusti
alevik, Tartu mnt 11, hääletusruumi
asukoht Pajusti Klubi, on määratud
jaoskonnaks, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Vinni valla
täpsusega.

25.veebruaril 2011.a kell 18.00 toimub Roela
Rahva Majas Eesti Vabariigi 93. ja Vinni
valla 20. aastpäevale pühendatud pidulik
aktus-kontsert
Orienteeruv ajakava
Suures saalis:
Kell 18.00 aktus-kontserdi
avamine
Kell 18.05 vallavanema kõne
Kell 18.20 tublimate meelespidamine
Kell 18.40 külaliste tervitused
Kell 19.00 ametliku osa lõpp,
vaheaeg
Kell 19.15 kontsert
Kell 20.30 tants, vaheajal õues
ilutulestik
Kõrvalsaalides: fotonäitus, avatud
on baar

Jäljed lumel
Alates möödunud aasta sügisest on
kurjategijatele huviorbiidis olnud metallist esemed ja kergeks saagiks on
nende ära viimine valveta hoonetest.
Kuigi politseil metallivarguste kohta
eraldi statistikat pole, võib siiski tõdeda, et see kuriteoliik on jätkuvalt kõrge. Seega pöörab politsei erilist tähelepanu objektidele ja tööstuslikele hoonetele, kus on metallseadmeid. Et kurjategijad vallapiire ei tunnista, siis võivad ühed ja samad jõugud läbi kammida kogu ümbruskonna varastades
kõike, mida on võimalik hiljem realiseerida.
Kindlasti soodustab varguste
sagenemist pime aeg, mille varjus on
hea tegutseda. Seevastu varjab õnneks
rohke lumi eravaldustes olevaid esemeid. Ja lumi võib ka reeta kurjategija
teekonna! Nii nagu näiteks juhtus kolme kurjategijaga 19. jaanuaril, kui politseinikud tabasid nad otse teolt. Peale südaööd tegime abipolitseinikuga
vallas tavapärast politseitööd, kui märkasime Pajusti asulast eemal oleva viljakuivati läheduses lumevalli taga sõiduautot Honda. Autos istuv Harjumaalt pärit tütarlaps väitis, et kütus sai
otsa ja sõber läks seda Rakverest tooma. Auto käivitamisel selgus, et kütusepaak on poolenisti täis ning tütarlaps

Esineb ans. AIRIPOS koosseisus: Tiit Saluveer, Tõnu Raadik,
Ants Nuut, Tõnis Tüür ja Kalle
Raudmets, solistid: Airi Allvee ja
Boris Lehtlaan.
Õhtut juhib Raimo Aas.
Ootame aktiivset osavõttu!
Osalemiseks palume registreeruda 17. veebruariks e-aadressil
roelarahvamaja@hot.ee või
telefonil: 52 73 878, 325 8650.

ei räägi tõtt. Tõde oli see, et eemal toimetasid viljakuivatis kolm mees - üks
naabermaakonnast ja kaks kohalikku,
kes on politseile varasemast tuttavad.
Meeste eesmärgiks oli varastada elektrimootoreid.
Rakverest sai juurde kutsutud
lisapatrulle ja koerajuht koos koeraga.
Koer sai lumel oleva jäljerea abil lõhna
ninna ning leidis esimese metallivarga, kes tegutses tööriistadega kilbiruumis. Teise kahe kohaliku mehe tabamiseks tuli politseinikel sumbata lumes
ja joosta kilomeetreid. Suur abi oli jäljekoerast, kes tõkestas lõplikult metallivaraste teekonna. Mehed viidi Rakvere politseijaoskonda, kus nad peeti
kinni kuriteos kahtlustatavatena.
Meeste seotust teiste metallivargustega selgitab välja kriminaalmenetlus.
Politsei kontrollib metallivarguste täpsete asjaolude väljaselgitamiseks aegajalt metallikokkuostupunkte
ja hoiab silma peal teatud seltskondadel, nende tegutsemiskohtadel ja sõidukitel. Kahjuks on nii, et kitsastes
majandusoludes sirutatakse kätt võõra vara järele rohkem, seega on väga
oluline, et inimesed annaksid lähikonnas toimuvatest kahtlastest isikutest ja
toimingutest koheselt teada politseile
lühinumbril 110.
Helgo
Talalaev
Vinni valla piirkonnapolitseinik

Kõik valima!
Kuu aja pärast toimuvad Eestis Riigikogu valimised. Sellest ei saa üle ega
ümber. Kogu Eesti meedia saab selle
üle veel terve kuu aga rääkida, arutada, näidata ja kirjutada. Jääb mulje, et
kogu riik elab veebruari kuus ainult
selle nimel ning kõik muud tegemised oleksid nagu peatatud.
See on aga vale arusaamine,
sest elu peab ka praegu normaasles
tempos edasi käima.
Paljusid tüütab jutt poliitikast,
antud lubaduste täitmisest ja mittetäitmisest üdini ära. Mõned tunnistavad,
et just tänu valimistele ja tüütutele
kampaaniatele on neile jutt poliitikast
vastumeelne.
Valimised on siiski meie elu
üks lahutamatutest osadest ning sellega tuleb leppida. Vahest pole leppimine kõige õigem sõna, sellega tuleb
arvestada ning see enda soovide ja sihtide nimel tööle panna. Iseasi kas tänane valimiskord on õiglane või mitte.
Ma ei tee valla lehes propagandat, aga kutsun siiski kõiki 6.märtsil
valima. Tuletan meelde, et kes 6.märtsil valima ei lähe, neil pole ka põhjust
järgmise nelja aasta jooksul kiruda
parlamenti, valitsust ega presidenti.
Kuu aega mõtlemist
Meil kõigil on umbes kuu aega
jäänud aga mõtlemiseks ja otsustamiseks kelle poolt oma hääl anda. Paljud on kindlasti oma otsuse juba teinud. Need aga, kes kahtlevad, peaksid enne sedeli urni laksmist põhjali-

Riigikogu
valimised 2011.
Korduma
kippuvaid
küsimusi
Riigikogu valimistel võivad osaleda vaid Eesti kodanikud. Valimistel on hääleõiguslik vähemalt
18-aastane isik, kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistris
(k.a need, kes saavad valimispäeval 18-aastaseks). Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas tunnistatud teovõimetuks või kes on kohtu poolt
süüdi mõistetud ja kannavad
vanglakaristust.
Kuidas saan teada, millise valimisjaoskonna valijate nimekirjas ma olen? Teile saadetakse
valijakaart rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressil. Selle
aadressi põhjal on Teid kantud ka
valimisjaoskonna valijate nimekirja. Kui Te ei ole hiljemalt 15
päeva enne valimispäeva (s.o 19.
veebruaril 2011) valijakaarti saanud, tuleb kontrollida, kas ja millise valimisjaoskonna nimekirja
Teid on kantud. Seda saab teha riigiportaali vahendusel (eesti.ee)
või pöördudes otse vallavalitsuse poole (Kaja Inno, tel 32 58 665)
Valijakaart annab tunnistust sellest, et Te olete kantud valijate nimekirja. Kui Te ei ole 15
päeva enne valimispäeva (s.o 19.
veebruaril 2011) valijakaarti saanud, pöörduge selgituse saamiseks vallavalitsuse poole (Kaja
Inno tel 32 58 665). Samal aadressil pöörduge ka siis, kui valijakaardile kantud andmetes on
vead.
Hääletamsiest järgmises
lehes.
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kult tutvuma
kõikide erakondade platvormidega, et
teha selgeks,
mille ja kelle
poolt oma hääl
antakse.
Samuti
tuleks vaadata
parteide lubadusi läbi möödunud neljaaasta prisma.
Kas need, kellel
olid võimalused olemas, tegid kõik, et täita oma lubadused või mitte?
Otsus
on sinu! Kas
valida neid, kes ilusti lubavad või
neid, kes oma tegudega ka midagi korda saatnud.
Reasta pingerida
Pärast põhjalikku analüüsi on
sul valmiste päeval selge millise arengusuuna sa Eesti riigile järgmiseks neljaks aastaks valid.
Mõned küsimused, mis tuleks
enne otsustamist endale esitada, oleksid järgmised: Kas jätkata Viie Rikkama Euroopa riigi poole pürgmist? Kas
suurendada tööpuudust ja saata veel
100 000 inimest võõrsile tööle? Kas
erastada välismaalastele viimsed Eesti
riigile kuuluvad strateegilised ettevõtted? Kas avada Ida turg meie toodetele ja teenustele? Kas toetada sotsiaalmaksu alandamist ettevõtetele? Kas
toetada ekspordi, transiidi ja turismi
suurendamist? Kas toetada toasooja
käibemaksu alandamist? Kas toetada

ravimite käibemaksu alandamist 5
protsendile? Kas toetada ravijärjekordade lühenemist ja hambaravi kogumiskonto loomist? Kas hääletada selle poolt, et taastada hambaravihüvitis ja tõsta see 195 euroni? Kas toetada
haiguste ennetamise strateegiat, et inimesed mõistaksid paremini tervise
hoidmise tähtust ja tervislike eluviiside vajalikkust, et meie igaühe eluiga
oleks pikem ja elatud aastad viljakamad? Kas toetada lastetoetuse suurendamist?
Kui need ja veel sajad teemad
on endale selgeks tehtud, siis polegi
valiku tegemine 6. märtsil valimiskasti
juures raske.
Seega: kõik valima! Ainult siis
saad sa tulevikus elada tervislikke elukombeid hindavas terve majandusega ja inimekeskses riigis.
Toomas Väinaste, vallavanem

Rahvastikuregister annab
teada
Seisuga 01.01.2011:
Vinni vallas 42 asulat nendest 37 küla ja 5 alevikku.
Valla elanike arv
5255.
Roela osavallas elanikke 839.
Tudu osavallas elanikke 445.
Viru-Jaagupi osavallas elanikke 958
Vallas elab 2677
naist (keskmine vanus 43,6)
ja 2578 meest (keskmine vanus 38,7).
Keskmine vallaelanik on 41,2-aastane.
Valla eakam mees
saab 95-aastaseks ja eakam
naine saab 100-aastaseks.
Aastal 2010..
sündis 57 last
ja suri 66 inimest.
saabus valda 105 inimest,
lahkus elama väljapoole
valda 164 inimest,
valla elanikkond vähenes
68 inimese võrra.
... olid kõige populaarsemad laste eesnimed
Karmen, Oliver ja Sander.
Kahest nimest koosneva
eesnime said 11 last.
Järgnev tabel annab
ülevaate valla elanikkonnast asulate lõikes kahe aasta alguses.
Kaja Inno, perekonnaseisuametnik

Alavere küla
Allika küla
Anguse küla
Aravuse küla
Aruküla küla
Aruvälja küla
Inju küla
Kadila küla
Kakumäe küla
Kannastiku küla
Karkuse küla
Kaukvere küla
Kehala küla
Koeravere küla
Kulina küla
Küti küla
Lepiku küla
Lähtse küla
Mõdriku küla
Mäetaguse küla
Nurmetu küla
Obja küla
Pajusti alevik
Palasi küla
Piira küla
Puka küla
Rasivere küla
Ristiküla küla
Roela alevik
Rünga küla
Saara küla
Soonuka küla
Suigu küla
Tammiku küla
Tudu alevik
Vana-Vinni küla
Veadla küla
Vetiku küla
Vinni alevik
Viru-Jaagupi alevik
Voore küla
Võhu küla
Vinni valla täpsusega
Kokku Vinni vald

01.01.10
14
32
22
12
88
29
131
120
92
18
19
1
50
81
49
120
58
37
98
42
39
50
736
35
321
33
27
47
538
25
48
8
12
26
391
104
78
145
970
434
60
64
19
5323

01.01.11
15
32
22
11
87
30
123
119
86
20
22
1
50
79
48
121
50
36
98
44
42
48
731
31
332
36
27
44
518
28
43
8
12
22
379
101
73
145
969
428
63
62
19
5255
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Miks just Rutsist?

Vilde preemia ootab nominente

Olen viimase aasta jooksul sellele küsimusele rohkem kui korra vastama
pidanud. Hakkan siis alati naerma ja
küsin vastu - aga kellest siis veel? See
mõjub ja minuga enamasti soostutakse. Muidugi! Värvika looga mees
Kõik ju tundsid teda, enamasti kui lärmakat elumeest, pahatihti isegi skandaalset, rahutut, naeruhimulist. Temast
liikus legende ja anekdoote, mille levikule ta meelsasti ise kaasa aitas.
Need, kes temaga lähemalt tuttavad olid, teadsid ta pöörast elulugu,
kuhu mahtus lapseeas sõtta minek,
luureagendina Läänest tagasitulek, uljas põgenemiskatse omaehitatud mootorpaadiga, vahelejäämine, kahekümne viieks aastaks sunnitööle mõistmine Ka hilisem polnud palju rahulikum. Ühesõnaga elu, millest annaks
kirjutada mitugi raamatut.
Oma vanglapäevikuid pakkus
ta mulle kaheksakümnendal, et ma sellest raamatu kirjutaksin, aga see aeg
polnud niisuguseks ettevõtmiseks
mõeldav. Ühtlasi tegi mind umbusklikuks teadmine, et kõike ta jutus ei saa
puhta kullana võtta. Hiljem kuulsin, et
keegi kodu-uurija käib teda usutlemas

ja rahunesin, sest nii ei ähvardanud
ainet kadumaminek.
Rutsi peietel, 2005. aasta 8.
märtsil ütlesin ta tütar Siirile, et tahan
isast kirjutada ja palusin abi. Võttis veel
mitu aastat, kuni selleks valmis olin.
Mind aitasid ta lapsed, endised tuttavad ja elus olevad sugulased. Suurt
kasu sain Aliise Vaasma, Viru-Jaagupi
koduuurija kahjuks pooleli jäänud
tööst Pikkamööda kasvas pilt Rudolf
Koklast elusuuruseks ja tundus, et purjetan kindlal kursil kodusadamasse
Siis aga sain tutvuda Rutsi
NKVD-toimikutega, ja nii vähe tõepärane kui see ka ei tundu, aitasid need
riikliku vägivalla fabritseeritud paberid tõelise Rutsi kannule jõuda. Ilmus
välja läbi hakkmasina aetud ja sellele
liiga vintskeks osutunud inimene, kes
kõigest hoolimata oli säilitanud elurõõmu ja hellad tunded, mida ta küll oskuslikult bravuuri taha varjas. Panin
raamatule punkti 2009. aasta augustis,
aga hingele jäi küsimus - mis temast
saada oleks võinud, kui talle antud aeg
normaalne oleks olnud? Materjal oli
igatahes vahva.
Aarne Biin

Peagi on käes märtsikuu ja Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind ootab
eesti vanimale - ja järelikult ka auväärseimale proosaklassikule - sobivaid
teoseid.
E.Vilde on enim kirjutanud
eesti kirjanik - kümneid jutte ja novellikesi, romaane, satiiri, reisikirju, näidendeid. Kokku 33 köidet, üle 8000 lehekülje, on tänini eesti kirjanduses ületamata saavutus.
Eduard Vilde nimeline kirjandusauhind asutati Pajustis E.Vilde nim
kolhoosi kirjandusklubi initsiatiivil
1965.aastal, kui tähistati kirjaniku
100.sünniaastapäeva. Auhinna väljaandmist jätkas Vinni Valla Kultuurikapital ning 1999.aastast Vinni Vallavalitsus.
Kirjandusauhind antakse välja üks kord aastas ja selle eesmärgiks
on väljendada lugejate austust eesti kirjandusklassiku Eduard Vilde loomingu vastu. Kirjandusauhind on tunnustuseks kõige värskemale kodumaisele

bilikus piirkondades. (Vt Lang. V. 2007
Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu lk
67-69.)
Siinsete põldude kõrge mullaviljakus ja kevadeti sulavee kiire äravool
põldudelt küla kõrval olevasse Vinni
soosse oli üks eeldustest, et siin elada ja
ellu jääda.
Vana-Vinni küla keskel olev territoorium (bussipeatuse ümbruskond)
on kultuuriministri 01.09.1997.a määrusega võetud kaitse alla kui arheoloogilise kultuurikivi tunnus. Küla territooriumilt on leitud põllutööde käigus muinasesemeid, mille vanus võib olla 9001000 aastat. Leide on Põhjasõja ajast.
Mõtlemisainet annab ka küla

Alles see oli, kui Mats Traat vallamaja õuemurul kirjanduslikul aurukatlal võimsat vilet laskis. Seejärel kogunes raamaturahvas Pajusti klubisse, et kirjaniku juttu kuulata ja silmast
silma vaadata. Mäletate - jutu sees
näitas ta oma kahe suure kämblaga,
kui kogukas see telliskivi siis oleks,
kui valmib ka Minge üles mägedele viimane, neljas köide
Kevadel sai see neljaski valmiks, pealkirjaga Õelate lamp. Ja
nüüd on seda mägedele minekut
kokku neljas köites - 3352 lehekülge!
Kirjaniku jaoks on olulised ikkagi inimesed. Köidetes on sees eestlaste eluolu mitme inimpõlve jagu.
Autor ise on Rein Veidemannile (PM.18.04. 2010) öelnud, et: Ma
ei teagi, kas see on romaanisari või epopöa. Koos proloogiga «Puud olid,
puud olid hellad velled» on raamatuid kolmteist tükki. Kõik need on
autonoomsed, igaühel neist on oma
kontsenter. Ajaliselt laotub tegevus
sajale aastale. «Puud olid » algab
1845. aastal. Vahepeal on 40-aastane
vaheaeg.
Põhiosa käsitleb Palanumäe
Hendriku abielusid kuuekümne aasta jooksul. See algab pulmaga 1885.
aasta sügisel Õelate lambi üks
märktegelasi on Hendriku noorim
poeg Hind. Tema sünniga romaan
algabki, haakudes nii otseselt eelmise, XI jaoga Naised ja pojad, mille
lõpus Helmi sünnitabki poja, Hend-

Küla kui allikas
Taani hindamisraamatu andmed kinnitavad, et 13. sajandi alguspoolel oli olemas suurem osa meile hilisemast ajast
teada olevaid Põhja-Eesti (Virumaa ja
Harjumaa) külasid. Ka Liivimaa kroonikas kirjutab Läti Hendrik: Aga kareda
küla oli siis väga ilus, suur ja rahvarohke
nagu olid kõik külad Järvamaal ja kogu
Eestis, mida kõik hiljem meie omad sageli laostasid ja põletasid.
Vana-Vinni küla oli üks nendest.
Taani hindamisraamatu järgi oli küla
suuruseks 24 adramaad (üks adramaa
vastab umbes 12 hektari suurusele põllutükile). 12-13.sajandil tähendas adramaa talukohta, mille
põlluharimiseks oli
vaja üht rakendit
mehe ja adraga. Seega pidi vana-Vinni
külas olemas 13.sajandi esisele poolel 24
talumajapidamist 300
ha haritava maaga.
Ajaloolaste
arvates oli majapidamises selle ajal 5-6 inimest, mis teeb külainimeste arvuks arvatavalt 140-150 inimest.
Põllumaa, mis oli siinsete inimeste harida sajandeid tõendab ka Piiskopi maaüksuse põllul asuv kultusekivi, mis on muinsuskaitse all. Kultusekivi
on kivi, millesse on tehtud üks või mitu,
peamiselt ümmargust (harvem ovaalset)
lohku. Lohkude tegemist kividesse seostatakse viljakuse kultusega, kuna kivid
paiknevad toonasele maaviljelusele so-

Millest mõtlen?
Paljustki. Alles lõpetasime 2010. aasta,
embasime üksteist, surusime kätt ja soovisime kõike head tulevaks, s.o. praeguseks aastaks. Alles see oli, kui jätsime
hüvasti eesti krooniga. Alles see oli, kui
olime noored... Aeg ei peata. Eilsetest
noortest on saanud tänased pensionärid.
Eilsest kroonist on saanud tänane euro.
Toob see muudatus uut meie ellu? Kindlasti. Igal muudatusel on oma põhjus. Iga
muutus on millekski hea. Ehk õpime olema säästlikumad, õpime üksteist märkama, rohkem hoolima. Ei maksa karta välja näidata armastust, sest me ei tea, millal aeg saab otsa. Ei maksa karta andekspalumist, kui on eksitud. Eksimine on
inimlik, andeksandmine jumalik. Ei maksa kitsi olla tänamise ja kiitmisega, naeratusega, mis ei maksa midagi, aga tähendab palju. On hea teada, et meil on
sõbrad, on palju mõistvaid sõpru, nagu
meil - Mõttelõngas. On kahju neist üksikuist inimestest, kes kas ei saa tervise pärast või lihtsalt muidu ei vaevu üle uksepaku astuma. Olgu see Mõttelõnga kokkusaamine siis üks, kaks või enamgi kordi kuus, aga sa valmistud selleks aegsasti-sead soengu korda, korrastad riideid.

nime kujunemine. Algne nimi Vitni, mille
all taani mungad kirja panid, kui küla
ristiti, viib mõtted viikingite aega, eks tegid röövretki Baltimaadele, ka otsisid
uusi maid põldude harimiseks ja elamiseks.
Uurimist on ajaloolastel ja keeleteadlastel veel küllaga.
Kaljo Vaga
Oled häälestatud heale, valmis vastu võtma uusi elamusi. Nii juhtubki tihti, et
kõige kaugemal elavad eakad on kõige
varem kohal, trotsides külma, tuult ja libedust nagu Vinni naised või nagu vanemad meie seast, kel aastaid ligemale
80 ja rohkemgi veel. Nimetan siin Helene Allikalti, Aino Pähklit, Hilja Kaasikut,
Karl Gertzi jt. Imetlen, armastan ja austan teid kõiki.
Lähiajal, 5. veebruaril on kavas
külastada Avinurme Puiduaita, mis avati
läinud aasta suvel ja on koduks Avinurme puidukäsitööle. Soklikorrusel saab
meisterdada puusepa töökojas ja küpsetada leiba. Esimesel korrusel asub suur
müügisaal ja kohvik ning saab õppida
ka korvipunumist. Teisel korrusel asub
seminariruum. Liituge meiega, hea vallarahvas, saamaks kaasa eheda elamuse puidust ja puutööst. Suvel, 17.-20. juulil korraldame väljasõidu Riia lahe pärlile - Ruhnu saarele, mille pindala on 11.9
km2 ja elanikke aastaringselt 60.Ruhnus
on ainulaadne metallmajakas, Eesti üks
vanimaid puitehitisi-ruhnu puukirik ja
Eesti üks sügavamaid kaeve soolase ja
tervistava veega. Registreerin osalejaid
kogu vallast. Kes ees, see mees. Infot saab
tel 3251739 või 56463949
Vilve Tombach

kirjandusele ning see ergutab Vinni
vallas lugejahuvi.
Kirjandusauhind määratakse
aasta parimale Eduard Vilde traditsioone järgivale kirjanduslikule teosele.
Selle määrab zürii, mille kooseisu ja esimehe kinnitab Vinni Vallavalitsus. Zürii on vähemalt 7-liikmeline ning sinna kuuluvad raamatukogu
töötajate, aktiivsete lugejate, kirjandusõpetajate, vallavalitsuse jt esindajad.
Kirjandusauhinna määramisel
võtab zürii arvesse valla raamatusõprade-lugejate arvamusi, mis on välja
selgitatud maakonna raamatukogudes. Zürii teeb oma otsuse Eduard Vilde sünnipäevaks, s.o. 4.märtsiks. Züriil
on õigus jätta autasu välja andmata, kui
ei
leita
sobivat
teost.
Auhinnaraha suurus nähakse
ette igal aastal valla eelarves ning selle
suurus määrab vallavalitsus. Autasu
antakse laureaadile üle pidulikul kirjanduspäeval või -õhtul.

1965. aastal pärjati Rudolf Sirge romaan Maa ja rahvas.
Pakun välja selleaastase
Eduard Vilde nimelise kirjanduspreemia zürii koosseisu, võib teha ettepanekuid täiendamiseks, parandamiseks.
Auhinnakomisjon: esimees on Vinni
vallavanem Toomas Väinaste, liikmed
Margit Diits, Marge Guljavin, Inna
Grünfeld, Endel Molotok, Ilme Post,
Reet Tomband, Anti Ronk, Ere Tammeorg, Maie Männiste ja Gerda Muuli.
Ülle Rajamart Viru-Jaagupi
raamatukogust pakkus välja ka ühe
nominendi: Viivi Luik Varjuteater
ilm. 2010 - välja andnud Eesti Keele
Sihtasutus. Põhjendus: Raamat kirjeldab minekut Rooma - ammuste unistuste sihtpunkti, tee peal aga võib kohata kummalisi kujusid ja markantseid
tüüpe, mis on sama kummastavad ja
kummalised kui külastatavad paigadki. Autor oskab hästi kaasakiskuvalt
edasi anda iidse linna hetki ajas ja ruumis. Teadaolevalt oli ka Eduard Vilde
rännumees.
Anti Ronk

Kui see pole elutöö, mis siis veel?
riku üheteistkümnenda lapse.
Õelate lampi lugedes tuletab ajalugu end meelde, seda juba
pealkirjast alates. Õelate lamp pandi põlema, kommenteerib vana
kooliõpetaja Aalep 1940. aasta suvel
Eestis toimuvat. Kogu see aeg on üks
«õelate lamp», mis tuli siia koos riigipöörajate ja kahe okupatsiooniga.
Lihtinimeste lootused ja hirmud, mis
Teise maailmasõja aegset Eestit valitsesid, on hämmastava ajalootunnetusega edastatud.
Püsivalt on pildil kaheksandasse elukümnendisse jõudnud
Hendrik Susi ja tema neljas naine
Helmi, ka Hendriku pojad Juhan, Ilmar ja Lembit. Viimane teeb kaasa
sõjatee Saksa sõdurimundris. Talus
toimetab Hendriku ja Helmi poeg
Hind. Hendrikust, kord kärsitust
noormehest, on saanud talu ja poegade pärast muretsev jonnakas, vahel isegi kiuslik vanamees. Kuid ikka
loodab ta maale, teeb tööd oma talus, sest teisiti ei ole võimalik. Teisiti
ta
ei
oskagi
«Õelate lamp» lõpeb 1946. aasta kevadel Helmi ja Hinnu lahkumisega
Palanumäelt, hinges soov ja katse jätkata paremini ja rõõmsamalt, kui on
elatud oma kodumäel, Palanumäel.
Rein Veidemann esitas Traadile väga olulise küsimuse: Kas oleks
mõeldav kirjutada ka sellest ajast maal,
mis algas kolhooside lammutamisega ja
on tänaseks muutunud oludega kohane-

Noortelaagri tuusikud
Urumarja laagrisse
Kuigi väljas on alles tõsine talv, on
kindlasti neid lapsi ja vanemaid, kes
juba suveplaane peavad. Vinni Vallavalitsus pakub noortelaagri tuusikuid
Urumarja laagrisse, soodustuusik
maksab 53,52 eurot (837 krooni).
Laagrisse tuleb kaasa võtta perearsti tõend.
Laager asub Pärnumaal Tori
vallas, looduslikult kaunis paigas, Pärnu jõe läheduses. Laagri töötajatel on
pikaajalised kogemused laagrite läbiviimisel. Kogu tegevust juhivad erialase koolituse saanud kasvatajad ja tegevus toimub mängulises vormis.
7-15-aastane noor saab puhata
ajavahemikul 28.07-04.08.2011 Urumarja noortelaagris.
Laagrisse sõidetakse ühise
transpordiga. Info Margit Diitsu tel 325
8655, 522 6510
Ootame avaldusi kuni 1.maini.
Mida varem, seda parem!
Rohkem infot Urumarja laagri
http://
koduleheküljelt:
www.urumarjanoortelaager.ee/?cat=1.

Peredele, kelle sissetulek jääb
allapoole madala sissetuleku piiri s.o
alla 153 euro kuus ühe pereliikme kohta, kompenseerib vallavalitsus ka lapsevanema poolt tasutava osa. Lapsed
viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub
vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt 1. maiks vallamajja või osavalla
kontorisse. Tuusiku maksumus tasuda hiljemalt 1. juuniks.
Avalduse kirjutamiseks kasutada sots.toetuse taotlemise vormi (vt
http:// www. vinnivald.ee /
index.php?id =14482). Avaldus peab
sisaldama lapse ja vanema andmeid
(lapse nimi, vanus, elukoht, vanema
nimi ja telefon) ja pere sissetuleku andmeid ning kinnitust laagrikoha kasutamise kohta ja mitte kasutamisest teatamist vähemalt 7 päeva enne laagri
algust.
Eelisjärjekorras rahuldatakse
üksikemade, puudelaste, lasterikaste ja
vähekindlustatud perede taotlused.

miseks või virelemiseks? Kirjanik:
...mis puutub nüüdsesse aega maal selle kirjanduslikust kujutamisest hoitakse eemale. Muidugi tuleks kirjutada. Kas
pean olema mina see, kes selle ette võtab,
see pole tähtis. Kõik, mis juhtus
1990ndatel, on üks suuremaid hoope põllumajanduse pihta, mida Eesti küla on
pidanud üle elama.
Siin toon Sulle, hea käesoleva infolehe lugeja, ära epopöa viimase lause: Ainult mägi ulatus oma
ürgsel tasandil kõigest üle, kõigest
kõrgemale, otsekui kustumata lootus
ja jäi endisest elust kõige kaugemaks
nähtavale.
See Palanumäe tipp peaks
olema näha ka siiakanti, meie valla
maile - nii lugejatele, kui nende kaudu Vilde nimelise kirjanduspreemia
þüriile. Epopöad saame omaks pidada juba kasvõi seepärast, et kord
ammu-ammu, 1978. aastal valisime
Vilde-nimelise kirjanduspreemia laureaadiks Mats Traadi raamatuga
Puud olid . Sellest raamatust
epopöa idanema hakanudki.
Ostame neid raamatuid näiteks kingiks. Õelate lamp - nelisada krooni. Annetatud kalkulaatoril
saate arvutada kaanehinna ka eurodes.
Muidugi tuleb preemia
nominentide otsimisel lugeda ka teisi 2010. aastal ilmunud raamatuid.
Mõnusaid lugemiselamusi!
Ilme Post (kirjanduspreemia zürii
nimel)
Mida kiiremini avaldus vallamajja
jõuab, seda suurem on tõenäosus tuusik saada, sest kokku läheb jagamisele
vaid 20 tuusikut.
Laagri territooriumil asub magamiskorpus, mis on neljas eraldi majas nelja kuni kuue kohaliste tubadega. Kohti on laagris 150 lapsele. Seitmes
heades elamistingimustega kämpingmajas on kohti 14-le lapsele. Lisaks on
laagri territooriumil normaalmõõtmetega jalgpalli-, korvpalli-, tenniseväljakud, kaks sauna, kauplus. Jõele on rajatud välisujula.
Võimalikud tegevused laagris:
matkad, külastused, maastikumängud,
teatejooksud, lauluvõistlused, viktoriinid, joonistusvõistlused, lauamängud,
veemängud, traditsiooniline kiviujumine, kanuumatkad, rabamatkad,
kunstiõpetus (voolimine, joonistamine,
ilukiri), arvutimängud, ekskursioonid,
asfaldijoonistused, graffitid, lilleseaded, rahvastepall, lauatennis, teatejooksud, koroona, male, korvpall, jalgpall, peasapall, teatejooksud, teleshowd, teater, playbox, tantsu-maraton, karaoke, tsirkus, moeshow, Kalev-Linda
valimised, soenguvõistlus, rahvuslikud mängud, tantsurühmade etteasted, lauluvõistlused, lõkkeõhtud, linetants, areoobika jne.
Margit Diits

Selgusid Lääne-Virumaa noorimad
sumomeistrid

Koduvalla Sõnumid

Väino Kondoja: olen hingelt treener
Kolmkümmend aastat treeneritööd
teinud Väino Kondoja on võtnud sihiks viia meie noored jooksutalendid tippu. Kuna mõlemad osapooled ses treeneri ja õpilase partnerluses on motiveeritud, siis peaks spordimeisterlikkust saama tõsta hea
sõna ja huumoriga, usub ta. Noortele jooksusõpradele on see sobinud: tulemused tulevad, punt püsib
koos.
Väino: Olen tegelnud terve elu
kahe ala - suusatamise ja kergejõustiku treenerina pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamist 1980. aastal. Asusin tööle Rakkes kehalise kasvatuse õpetajana ning töö kõrvalt peagi ka treeneritööd tegema. Kuna Rakkes olid väga head looduslikud tingi-

gida noore inimese arengut, tegelda ja
olla koos nendega. Sa pead igal tasandil oskama nendega suhelda.
Olen töötanud 12 aastat kehalise kasvatuse õpetajana. Ehkki võisin
ka kehalise kasvatuse tunde anda, olen
ma hingelt olnud kogu aeg treener.
Treenerina tahan ma õpilase arengut
ja resultaati näha. Protsess on samuti
oluline. Ma ei võta oma spordiala kui
üht järjekordset tundi, mida tuleb
anda.
Tänapäeval vanamoodi ei harjutata
Tänapäeval ei ole enam nii,
nagu vanasti, mil olid eraldi noorte ja
täiskasvanute treenerid. Hea noortetreener on see, kelle õpilased ka täiskasvanuna kuhugi jõuavad. Igaüks
jõuab kuhugi igal juhul. Mõne jaoks on
see Eesti tipp või enam,
teise laeks jääb maakonna tase. Sa pead õpilase
võimeid teadma ja
tundma. Pead looma
keskkonna, ehitama
grupi selle ümber, kes
kõrgemale jõuab. Oskama igaühes näha seda
iva, individuaalsust.
Nõukaajal nii ei lähenetud - kõik said üheseguse mahvi, kes pidas vastu, kes langes välja.
Kahevahel oleku
võitis kergejõustik

Anton Basmanov. Foto: erakogu
mused - puha vägevad mäed ümberringi -, siis läks kohe suusatamiseks
lahti. Olin siis noor ja energiat täis, lapsed tulid kaasa, ehitasime suusahüppetorni ja .(ohkab, mis sest enam!). Kui
aga Vinnis gümnaasium avati, siis kutsuti mind Vinni paari aasta pärast siia.
Tahab olla laste ja noortega
Mulle on laste ja noortega kogu
aeg meeldinud tegelda. On huvitav jäl-

Aastaid olin tegev kahel rindel - suusatamises ja kergejõustikus,
mul on mõlema ala
kohta diplom taskus.
Kaht suunda oli üksinda aga raske ajada. Viis
aastat tagasi tuli kätte aeg järelemõtlemiseks, mida edasi teha. Valisin kergejõustiku. Otsustamist kergendasid
ka soojad ja lumevaesed talved, üha
kallinev suusavarustus, mille soetamisega läks raskemaks. Ka on mul endal
olnud suur huvi vastupidavusalade,
eriti jooksude vastu. Olen ka ise veidi
aega pikka maad jooksnud.
Mõtlesin järele proovida, kas

Risto Põlluste oma treenerist
ja jooksmisest:
Treenerina on Väino Kondoja väga
motiveeriv ning treenitavate soove
arvestav. Kuid motiveerimiseks on
tal hoopis teised viisid võrreldes enamike treeneritega. Ta ei ole käsutav
ega sõima kunagi asjatult. Minule on
ta põhimõte jõudnud kohale sellisena: Kui on tõesti soov trenni teha,
siis tehakse seda ka ilma tagant sundimiseta. Rasketel hetkedel seevastu aga innustab ta jätkama, nii
trennis kui ka pärast loodetult kehvemalt kulgenud võistlusi. Alati on
olemas tugi, millele loota. See on ka
minu arvates üks treeneri tähtsamaid omadusi. Kunagi ei lase ta sul
pead norgu lasta ega halvast tulemusest võimust võtta.
Treeningule minnes laseb ta
peamiselt meil endil otsustada, kus
me kõige parema meelega treeniksime. Rakveres on välja kujunenud meil kaks peamist kohta:
Palermo terviserada ning Vallimägi.
Talvisel ajal, nagu näiteks praegu
aga pole muud võimalust, kui joosta
teede ääres või tänavatel, kõnniteedel. Selline valikuvõimaluste olemasolu tuleb ainult kasuks, vähemalt nii arvan mina. Veel organiseerib ta palju huvitavaid treenimisvõimalusi. Näiteks korraldab meile vaheaegadel treeninglaagreid. Nendes valitseb alati hea meeleolu ning
trenni tehakse korralikult.
Mis võlub mind pikamaajooksu juures?
See on lihtne. Pikamaajooks
annab võimaluse endal palju mõelda, nii treeningu ajal, treeningute

vahepeal ning veel enamgi võistlustel. Kui sa hüppad kõrgust või
jooksed sprinti, siis ei ole sul ju
aega keset ala sooritamist peaaegu et midagi muuta. Pikamaajooks
annab selleks aga suurepärase
võimaluse. Joostes näiteks 1500
meetrit, pannakse enne jooksu taktika paika. Kuid kui jooks ei kulge
plaani järgi, saab seda alati muuta. Tähtsaim on jälgida kaasvõistlejaid. Mulle meeldib kogu see mõttetöö, mis jooksu ajal peas toimub.
Kas minna ette? Kas joosta tema
sabas? Või hoopis tema?
Põhjusi, miks mulle see ala
meeldib, on veelgi. On võimalus
viia end pärast pikaajalist pingutust
seisundisse, mis teeb kohutavat
valu, kuid samas - kui hea on mõelda sellele, et oled sellega hakkama saanud. Pärast seda kosutav
du
ja enesetunne ning enesekindlus kasvavad märgatavalt.
Seda ma naudin tõeliselt.
Ja eks eriline motivaator on
ka just mustade suur üleolek pikamaaaladel praegusel ajal. Mulle
meeldivad väljakutsed. Kui mustad
saavad selliste tegudega hakkama,
siis miks ei võiks seda minagi? Kõik
me oleme ju inimesed. Jutte, kus
räägitakse, et valgetel pole san e,
ma lihtsalt ei kuula. Muidu ma ju ei
treeniks!
Kuid ma treenin ning ei jäta
kordagi ühtki trenni vahele. Korralikult ja järjepidevalt treenides pole
miski võimatu. Mul on küll veel väga
pikk maa minna, et võistelda rahvusvahelisel tasemel, kuid sinnapoole ma püüdlen.

ma ühele alale pühendudes suudan kedagi tippu viia. Minu õpilastest on
Riho Roosipõld olnud Eesti noorte paremikus, samuti Sirje Mihkelson. Rihost on saanud nüüd Jaak Mae suusakooli treener. Olen suusatreenerina
olümpiamängudel käinud: viisin
olümpiale oma hoolealuse Õnne Kure,
keda treenisin lapsest saati.
Rakendas oma süsteemi
Millest ma pärast otsuse tegemist pihta hakkasin? Oli veel hea aeg
(kui valdadel raha oli). Leppisin kokku Rakke, Laekvere ja Vinni vallavanemaga laste ühistreeningute läbiviimise asjus, panin bussid kohtadelt liikuma. Bussid sõidutasid Laekverest,
Muugast, Vinnist, Rakkest lapsed Rakvere Vallimäele treenima. Tegin neile
kõigile ühistreeninguid, meid käis
koos üle saja lapse. Hakkasin valima
ja lapsi vaatama, kes milleks sobib.
Lasin neil joosta, tegime staadioni kergejõustikuruumis kiirusharjutusi, Vinnis käisime ujumas. Alati oli bussis
kaasas ka kehalise kasvatuse õpetaja
või mõni lapsevanem.
Iga kahe nädala tagant sõitsid
bussid lastega ühistreeningutele. Vinni omadega tegime treeninguid sagedamini. Süsteem toimis valdade toel nii
seitse kuud. Aja möödudes hakkas
transpordiga raskusi tekkima, siiski
suutsime veel mõned kuud vastu pidada. Oleksin meelsasti oma süsteemiga jätkanud, sest lapsed tahtsid kogu
aeg kaasa tulla. Tekkis lausa konkurents, bussi said need, kel olid koolis
õppimisega asjad korras. Eriti hästi
võtsid asja vastu Rakke, Muuga, Laekvere koolid. Koolidele see väga meeldis.
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gime võrkpalli, ikka
kaks tundi vähemalt. Võrkpalli vaheaegadel teeme
palju ujumist ja tornist vettehüppeid.
Kokku tuleb mängeldes ja liikudes
veedetud aega 3,5-4
tundi. Ime siis, et
vastupidavus ei parane.
Ka igapäevaselt otsime mööda maakonda sobivaid kohti harjutamiseks, et noortel
tüdimust ei tekiks.
Tänaseks
on nii mõnedki õpilased jätkanud oma Ragnar Piirjõe jooksustiili näide. Harjutamiskohaks on
kooliteed Rakvere seekord mererand Rutjal. Foto: erakogu.
Ametikoolis ja seega harjutame koos
Õpilaste edusammud ja treeneritöö
ametikooli kergejõustiklastega. Viruon äratanud tähelepanu
Jaagupi noormees Anton Basmanov
Minu õpilaste edusammud ja mu töö
õpib ametikoolis ja tal tuleb palju isepole jäänud tähelepanuta. Kaks aastat
seisvalt treenida, sageli treenib ta koos
tagasi kutsuti mind Tallinnasse
ViKe kergejõustikuklubilastega.
Audentese spordikooli treeneriks, manalateele läinud omaaegse N Liidu taAeg-ajalt on jutuks olnud sporsemel nimeka jooksutreener Uno Källe
dikoolid ja/või piirkondlikud spordiasemele. Oleksin läinudki, kui masu
keskused. Pooldan piirkondlikke sporpoleks vahele tulnud ja seda treeneridikeskusi, eriti seal, kus on selleks olekohta koolist ära kaotanud. Oleksin
mas tingimused ja spetsialistid. Kuna
oma hoolealused sinna kaasa võtnud.
praegu see ei toimi, siis proovin ilma
Ma tahan selle pundiga lõpuni minna,
spordikooli ja klubita noori tippu viia.
näha, kuhu jooksunoored välja jõuavad.
Rangus ideaalides,
leebus teostusviisis
Jooksu ilu, võlu ja valu
Praegu on mul käimas üks omamoodi
Sageli küsitakse seepeale meie (valgeeksperiment. Ma tahan järele proovite) jooksjate perspektiivi kohta, kui
da, õigemini veenduda, kas on võimakõrgemale tasmele jõudes tuleb rinda
lik ainult heaga, huumoriga, avatuna,
pista tõmmude välejalgadega. Nemad
täielikult noori usaldades ja arvestades
on harjunud maast madalast pikki
panna nad treenima ja tulemusi saamaid maha jooksma.
Meie, eestlased, tahame
põhjamaalastena rahulikku pingutust. Meile
sobivad kiiruslikud jõualad (Jaan Talts, Gerd
Kanter), suur protsent on
ka neid, kellele sobivad
vastupidavusalad (Enn
Sellik, Mart Vilt, Andrus
Veerpalu).
Jooksmises on oma
võlu. Imeline tunne on
tunda, kuidas sa lendad,
ära ei väsigi, muudkui
jookseks. Juba selle tunde pärast tasub vaeva
näha! Jooksmine on ka
nagu omamoodi meditatsioon, puhastumine.

Jooksja vajab sooja
ja mägesid
Jooks väga populaarne
spordiala, mida harrastatakse kõikjal maailmas.
Kõik vähegi edumeelsed
harjutavad keskmäestiRisto Põlluste 2010. aastal Valgas Eesti meistrivõistlustel 1500m takistusjooksus oma kus, sest ka valge inimene tahab pääseda jooksuesimese meistrikulla poole jooksmas. Foto: erakogu.
maailma tippu. Jooksmine on ääretult raske spordiala, kuna niivutama. Mulle väga meeldib Jaan
Minu idee kohaselt oleks pidavõrd palju on tegijaid.
Krossi öeldud mõte, mida tahan ka
nud keegi ka kohapeal hakkama igaKa meie sihiks on lõunalaager,
oma töös järgida: Rangus ideaalides,
päevaselt asja vedama. Kuna seda kokus saab joosta ilma libedust ja autoleebus teostusviisis. Võib-olla on seehapeal käima ei saanud, siis valisin
sid kartmata, ilma liigseid jõuvarusid
pärast ka minu kohta öeldud, et ma
oma grupi (sportlaste keeli punt) tippukulutamata. Tänavune talv on muutolen oma õpilastele nagu teine isa. Järdest välja. Punt sai olla nii suur, kui palnud jooksuolud raskeks - tuleb otsida
jest enam olen veendunud, et saab küll
ju inimesi autosse mahtus (11 inimest!).
lahtilükatud külavaheteid, kus autotuheaga. Üheks näiteks on meie pundi
Igal koolivaheajal korraldasilede valgel treenida. Nii võib küll mõnkoospüsimine juba mitu aastat. Minu
me vähemalt ühe laagri. Neis käis palda aega treenida, aga tippu sellise jooknoored jooksjad on vägagi motiveeriju lapsi. Saime kokku ka siis, kui bussuga ei jõua, kui pead igal sammul litud. Milleks peab neid siis veel karmi
sid lapsi ühistreeningutele enam ei vebedaga maadlema ja kindlamat jalgesõnaga tagant udjama?
danud. Laagreid tegime kultuurkapialust otsima. Vaja on teha ka tempoMeie trennipundi jooksjaid
tali ja valla toel. Laste jaoks on laager
jookse.
iseloomustab jooksurajal kompromissee suur asi.
***
situ võidujanu, samuti huvi vastupiVäino Kondoja tööd saab võtdavuse arendamise vastu. Anton
Üks tüüpiline suvepäeva trenn
ta palju laiemalt kui seda on üks treeBasmanovil on juba rohkesti kogemuOlen kirja pannud ühe tüüpilise suvining. Sport, sageli aga jooksmine on
si ja palju vastupidavust. Seljataga on
se treeningu kirjelduse: Sinine Polo
olnud läbi aegade väljundiks ja elus
esimesed rahvusvaheliste võistluste
stardib Vinnist, võtab peale vinnikad,
uue lehekülje keeramise võimaluseks
kogemused. Risto Põlluste peaks tuMuugast ja Laekverest tulevad peale
neilegi, kel olud kulukamat spordiala
levikus lööma vastaseid lisaks oma
kaks neidu ja noormees. Sõidame Porharrastada ei võimalda. Maalapsega on
sportlikule võimekusele lööma vastakuni järve äärde, auto kuhjaga lapsi
aga sageli nii. Samas soovivad ju neseid ka arukusega. Ragnar Piirjõel on
täis. Järve ääres algab treening. Jookmadki oma võimeid proovile panna ja
aga kõik omadused, et väga-väga kauseme ringi ümber järve (6,3 km). Seeend arendada.
gele jõuda. Peale jooksjate harjutab
järel tulevad erialased harjutused, veJooksmine ei vaja palju, kuid
meei pundis odamees Johannes Luht,
nitused ja võimlemine ning lühemad
tuge vajavad sellegi spordiala tegijad.
kes on ääretult töökas ja odaalal võijooksuotsad vastavalt igaühe indiviMõelgem sellele!
mekas.
duaalsusele. Kui põhitrenn läbi, mänHilje Pakkanen
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Roela segakoor 110
Käesolev, 2010/11. õppeaasta on taas
eriline, on laulu- ja tantsupeo aasta
ning suvel toimub koolinoorte XI
laulu- ja tantsupidu.
Sel hooajal on veel teinegi tähtis
sündmus - Roela vanimal kollektiivil, Roela segakooril täitus jaanuarikuus 110 aastat järjepidevat tegutsemist.
Kooriliikmed on veendunud,
et Terje Andressoni taktikepi all ja
Reet Alavere igati innustaval eestve-

ris laulmas ja millised on kõige eredamad mälestused? Siin mõned vastused:
Miks käid Roela segakooris laulmas?
Reet: Eks ikka sellepärast, et mulle
meeldib laulda ja selles kollektiivis on
võimalus eneseteostuseks. Lisaks ka
see, et on üks lahe kamp oma erimeelsuste, väärtushinnangute, võimete ja
annetega.
Maie: Ivi kutsus ja Maie tuli. Maie on

Õnnitleme
Õnnitleme!

veebruarikuu
sünnipäevalapsi!

Nii kaua, kui hinges on tarmukust, tuld,
ei tunne sa aastaid õlul
ja mälestus möödunust kallim kui kuld
helgeid hetki elavaks võlub.
100 Agnes Arro
93 Armilde-Miralda
Rosenstein
93 Aliide Pukk
92 Ella Eerik
91 Aleksei Golubev
89 Rudolf Vookalju
89 Helgi Otsa
86 Lea Basarov

86
84
84
83
82
82
81
81
81
80

80
75
75
75
75
70
70
70
70

Arkadi Lõune
Jekaterina Bürkland
Verner Tooming
Anna Stüf
Eva Kompost
Vilhelmine Parts
Lehte Raja
Lembit Toovis
Virve Sepp
Meedi Talvis

Lembit Villemson
Anna Põldma
Hille Errapart
Eevi Güppenen
Antonina Kukushkina
Luule Ehamaa
Elvi Puu
Ants Matt
Nikolai Matvejev

Kes ei soovi, et tema sünnikuupäev ja vanus avaldatakse infolehes, palun andke sellest teada
vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

Rahvamajas

damisel on kollektiivil väga vedanud.
Töötatakse maakonna parimas rahvamajas, sest seal on maakonna parim
rahvamaja juhataja ja kooril on kõrgema eriharidusega dirigent, kes oma
igapäevaelus on noorte huvijuht ja ju
see on üks põhjustest, miks dirigent
oma professionaalsuse kõrval ka nii
nooruslik ja kaasatõmbav on.
Roela segakooris on suhteliselt püsiv liikmeskond, kes korra juba
tulnud, see üldreeglina ei loobu. Huvitav on see, et lisaks kohalikele käib
lauljaid nii Rakverest, Mõdrikust,
Pajustist kui Viru-Jaagupist. On nii
gümnaasiumiealisi neide kui väärikas
heas härrasmehi. Ka ameteid peetakse erinevaid: meil on oma kohtunik
ja ettevõtja, on kaupmees ja õpetaja,
elektrik ning raamatupidaja, kultuuritöötaja ja ametnik
Meenutades möödunud aastat, sai kokku kirev mosaiik: segakooride vabariiklik laulupidu Türil, taasiseseisvuspäeva ühtelaulmine, matk
Äntu järvede ümber ja Porkunis, meeleolukad õhtud Mõdrikus ja Roelas,
karaoke, teatri- ja kontserdi ühiskülastused, improviseeritud kontserdid
kohapeal loodud orkestrite-ansamblitega jpm.
Esitasin meie lauljatele kaks
küsimust: miks käid Roela segakoo-

sõnakuulelik tüdruk.
Tiina: Sellepärast, et saab kodust välja, teistega suhelda ja muidugi meeldib laulda
Katre: Sellepärast, et mulle meeldib
väga laulda ja üle kõige muidugi esineda..:)
Ivi: Armastan oma laulusõpru, mul
on alati rõõm laulma tulla. Tore ja samas piinlik, kui Terje palub tähelepanu.
Millised on kõige eredamad mälestused?
Reet: Loomulikult laulupeod, nii suured kui väikesed! Seltsielust aga suvine reis Pangodi järve äärde, hooaja
lõpetamised Terje aias, aiapidu Triinu-Alari juures.
Maie: Laulupidu, laulupeo ööd.
Tiina: See, kui keset lindistust äkki
elektrimootor tööle hakkas ja keegi ei
teadnud kuhu poole tormata.
Katre: Kõige erksamad mälestused on
loomulikult need ülitoredad suvised
väljasõidud, kus autokastis mereranda kihutada sai hommikutundideni
möllatud... ja siis rampväsinuna pühapäeva õhtuks koju tagasi, nagu
oleks mitu päeva rasket tööd teinud
:). Mainimata ei saa jätta ka laulupidusid, mille tõttu oleme alati tulvil
emotsioonidest.
(järgneb)
Margit Diits

Vinnis selgusid laste
sumomeistrid
Jaanuari lõpus selgitati Vinnis viiendat korda maakonna laste sumomeistrid.
Kuni 8-aastaste laste võistlusklassis peremehetsesid Väike-Maarja
Rahvaspordiklubi kasvandikud, saavutades esikohad kõigis kaalukategooriates. Alates kergeimast kaalust
tulid võitjateks: Joel Visnapuu, Maksim Hamidþanov, Jonete Visnapuu,
Sergei Int ja Romel Seemann. Jonete
Visnapuu oli parim ka tütarlaste absoluutkategoorias.
Kuni 10-aastaste hulgas olid
võidukad: Vadim Baikov, Karmen
Kukk (mõlemad Sakura), Robin

Baidusa (Väike-Maarja) ja Ryan
Kruberg (Sakura).
Tütarlaste absoluutarvestuses
võitis Karmen Kukk ja poistest Robin
Baidusa.
Võistlused olid eelprooviks 6.
veebruaril Jõgeval toimuvateks kümnendateks Eesti laste meistrivõistlusteks sumos.
Kurb, et võistlustest jäi taas
kõrvale ainus Lääne-Virumaal üksnes
sumot viljelev K&F Rahvusvaheline
Sumokool.
Riho Rannikmaa
53915160

Suur tänu kaastööde eest! Uuele lehele materjalide esitamise tähtaeg
on hiljemalt 15.veebruaril. Palun pildid, logod jmt saata tekstist eraldi,
jpeg-failidena. Toimetaja
Vinni valla infoleht Koduvalla Sõnumid.
Väljaandja Vinni Vallavalitsus Tartu mnt 2, 44603 Pajusti Lääne-Virumaa. Tel
325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen tel 5565 9396, e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200. Trükitud trükikojas Trükis.

Tudus
10.02. kl 12 rahvamajas naisseltsi
aruandlus-valimiskoosolek.
14.02. kl 12 rahvamajas uue kauba müük Kiviõlist.
23.02. kl 12 Vinni päevakeskuses
Tudu-Vinni naisansambli kontsert.
28.02. kl 12 rahvamajas palvekoosolek. Külas Ülo Niinemägi
Tallinna Oleviste kiriku kogudusest.
Roelas
5.02. kl 12 MTÜ Johanna laulmise ja liikumise päev.
5.02. kl 19 lõbus tervitus kassiaastale: meelelahutusprogramm
TTÜ tudengid & sõbrad, Revalia
Tantsuklubi tipptantsijad. Publiku kihutab tantsupõrandale Ants
Viermanni ansambel. Lauad ettetellimisel ja pilet eelnevalt 4 eurot, samal õhtul 5 eur. Baar. T:
5273878
8.02. kl 12 küünlakuu kohvilõuna eakatele.

Ülekooliline üritus lastevanematele
VinniPajusti Gümnaasiumis
toimub neljapäeval, 10.
veebruaril algusega kell
18.00 kooli aulas.
Kava:
18.00 tervituslaulud. Saabumiskohv. Müügil küpsetised.
18.10 esineb üks vabariigi parimaid lektoreid kriisinõustaja Tiina
Naarits.
19.40 teave käesolevast õppeaastast - direktor, õppealajuhataja.
20.00 Tutvumine remonditud koolimajaga. Näitused.
Olete oodatud!

Valla koolide
suusavõistlused
Juba teist aastat korraldab Tudu haridus- ja spordiselts valla koolide
suusatamise meistrivõistlused - seekord 15.veebruaril Tudu terviserajal.
Võistluste eelregistreerimine kohapeal kell 12.30, start kell 13.00 ja
võistluste lõpp u. kell 15.30. Võistlejate vanusegrupid on jagatud klasside kaupa.1.- 2. kl - 1 km (1 ring),
3.-4. kl 2 km (2r), 5.-7. kl 3 km (3 r),
8.-9.kl 3 km (3r), 10.-12.kl 4 km (4r).
Sõidetakse vabatehnikas. Parimatele diplomid ja medalid. Peale võistlust pakutakse võistlejatele kringlit ja
kuuma teed. Võimalus külastada ka
Jaama Trahterit.
Info Uno Muruvee, MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiseltsi juhataja,
tel 527 3874

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Grit Leppiksaar - 10. detsembril
Elli Villers - 16. detsembril
Janeli Kobrusepa - 29. detsembril
Deivid Leander Smirnov - 8. jaanuaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunuid
Las küünlavalgus mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab....
Anne Makejeva
Heinar Mägi
Peeter Hinzenberg
Erko Veerva
Tiiu Nahkur

23.03.1939 06.01.1951 21.02.1924 06.07.1984 25.07.1937 -

17.12.2010
23.12.2010
28.12.2010
07.01.2011
18.01.2011

Haridusüritused veebruaris
4.02. laulupeo eelproov lastekooridele
Rakveres.
8.02. lasteteater Nipitiri etendus Imeilus Pajusti lasteaias.
10.02. kl 18 lastevanemate õhtu VPG-s.
11.02. Tudu kooli 1.-2.klass Tallinnas.
14.02. kl 10 sõbrapäeva mängupidu Kulina lasteaias.
14.02. kallistame sõpra Roela lasteaias.
14.02. sõbrapäeva tähistamine Vinni lasteaias.
14.02. kl 16 Vinni lasteaia Lepatriinu rühmas - sõbrad siit ja sõbrad mujalt.
14.02. Pajusti ja Vinni lasteaia sportlik
sõpruskohtumine.
14.02. sõbrapäevapidu Tudu koolis.
14.02. sõbrapäev Roela koolis.
14.-18.02. loeng esmaabist ja suitsetamisest Roela kooli 1.-6.klassile ja narkomaaniast 7.-9.klassile.
15.02. kl 9.50 projekti Kaitse end ja aita
teist tule- ja veeõnnetuste õppus VPG
6.klassile.
16.02. kl 9.50 projekti Kaitse end ja aita

teist ellujäämisõpetus VPG 6.klassile.
17.02. lauatenniseturniir Tudu koolis.
17.02. Roela lasteaia ekskursioon koduvallas. Vallamaja külastus.
18.02. kl 18 sõbrapäevadisko VPG 7.-12.
klassile.
21.02. Tudu kooli solistide konkurss.
21.-25.02. ajaloo ainenädal VPG-s
23.02. kl 9.30 vabariigi aastapäeva pidulik aktus Vinni lasteaias.
23.02. kl 10 iseseisvuspäeva tähistamine
Kulina lasteaias.
23.02. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Pajusti lasteaias.
23.02. Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktus Tudu koolis.
23.02. Eesti Vabariigi sünniaastapäevale
pühendatud aktus Roela koolis koos lasteaia osalusega.
23.02. vabariigi aastapäeva aktused Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
25.02. Tudu suusamatk.
27.02. lusikapidu 2010.a aprilli-detsembrikuus sündinud lastele vallamajas.
28.02 - 4.03. poistenädal Vinni lasteaias
Tõruke.

Valimised jälle tulekul!
Aeg möödub kiiresti ja viimasel ajal
sagedaste valimistega.
Eesti riik on saavutanud edu
küll maailma mastaabis, kuid igapäevases elukorralduses kuuleme
aeg-ajalt rahulolematust. Eks me ole
ju ise oma õnne sepad. Edu sõltub
meie aktiivsusest, kodanikujulgusest
protsessides kaasa lüüa või oma
arvamus välja öelda.
Lugupeetav meie valla kodanik! Olen huvitatud sinuga kohtumisest, arutamaks meie tänaseid
probleeme ning elukeskkonna parandamist tulevikus. Minu telefoni
number on 5065913 ja e-mail:
vellotafenau@hot.ee. Meeldivate
kohtumisteni.
Vello Tafenau

