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Vinni päevakeskuses tuleb
eakate ohutus- ja turvapäev
Vinni päevakeskus korraldab 15. novembril Vinni Päevakeskuses eakkte
ohutuse ja turvapäeva „Otsi Ossi”. Ohutuspäevale on oodatud osalema kõik
huvilised.
Eakatega juhtub üsna palju vigastusi ja õnnetusi. Eaka inimese tähelepanu
ja reageerimine pole enam nii terav kui
noorel inimesel. Samal ajal võtab vanas
eas saadud vigastuse ravimine palju aega
ning võib kulgeda tüsistustega. “Paljud
olmevigastused on aga teadliku ennetustegevusega välditavad,” rääkis “Otsi
Ossi” projekti koordinaator, Lääne-Viru
Maavalitsuse terviseedenduse spetsialist Olga Boitsov. Boitsovi sõnul on
eakad ka “kerge saak” kurjategijatele,
näiteks pangaautomaadist raha välja võttes või “kotijooksjatele” jmt juhtudel.
“Otsi Ossi” ohutuspäeval räägitaksegi
lähemalt, kuidas lihtsate vahenditega
hoida end koduste olmevigastuste eest,
kaitsta end tänaval kurjategijate eest.
Tutvustatakse, kuidas kodu tuleohutumaks muuta, räägitakse ohtudest looduses. “Kahjuks kuuleme meedias igal aastal eakate metsa eksimistest seenel-marjul käies,” nentis Olga Boitsov.
Pimeda aja saabudes muutub üha olulisemaks ohutu liiklemine.

Ohutuspäeval saab ka oma ala
septsialistidelt nõu küsida.
„Otsi Ossi” päevakava:
11.50-12.00 registreerimine.
12.00-12.50 nõuandeid kuritegude ennetamiseks annab Ida Prefektuuri juhtivspetsialist Annela Floren.
12.50-13.00 sirutamise paus
13.00-13.40 Ida–Eesti Päästekeskuse
juhtivspetsialist Milvi Kompus annab
nõu, kuidas muuta kodu tuleohutuks.
13.40-13.50 teepaus
13.50-14.30 olmeohutusest ja ohtudest
looduses räägib Olga Boitsov LääneViru Maavalitsusest.
14.30-14.40 sirutamise paus
14.40-15.20 ohtudest teel räägib Merle
Kiigemägi Ida Regionaalsest Maanteeametist.
Järgneb arutelu ja küsimused.
„Otsi Ossi” ohutuspäev toimub
koostöös Ida Politsei Prefektuuri, IdaEesti Päästekeskuse, Ida Regionaalse
Maanteeameti ja Lääne-Viru Maavalitsusega.
Teadmiseks, et juuksur Maie Seinpere töötab novembrikuust alates neljapäeviti kella 11.00-st.
Kohtume päevakeskuses!
Eve Kukor

Maret Tralla ja Emili Õun - riiklikult koolinoorte kodu-uurimiskonverentsilt edukalt
14. oktoobril Paide Gümnaasiumis toimunud 43. üle-eestilisest koolinoorte koduuurimiskonverentsi esinesid edukalt Lääne-Virumaa kooliõpilased.
Üle-eestilisele •üriile esitati eelnevalt
79 kodukanditeemalist õpilasuurimust.
Konverentsist võttis osa ühtekokku 138
õpilast, õpetajat ja külalist 45 koolist üle
Eesti. Konverentsi töö toimus kuues sektsioonis. Igas sektsioonis autasustati kolme
sisukamat tööd, mille hulka kuulusid ka Lääne-Virumaa õpilastööd.
Sektsioonis “Paik ja lugu” pälvis tunnustuse praeguse Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilase Emili Õuna töö „Kunda jõeäärsed Vinni valla maa-alal”. Uurimus valmis õpetaja Maret Tralla juhendamisel Roela
Põhikoolis õppimise ajal.
Konverentsi korraldaja, Eesti Koduuurimise Seltsi juhatuse liikme Ene Luka
sõnul käsitleti seekord traditsiooniliste tee-

made - kooliajalugu, inimeste elusaatused
pöördeliste sündmuste keerises, suguvõsa- ja perelood, talude-külade käekäik, ajaloo- ja kultuurimälestised - kõrval senisest
enam laulupeo- ja folklooriteemasid, majandust ja firmade-ettevõtete toimetulekut,
rahvameditsiini, pühendumist oma harrastustele. Nagu ka varasematel aastatel, tuginesid mitmed uurimistööd küsitluste põhjal saadud andmete statistilisele töötlusele.
Konverentsist osavõtt ja maakondliku konverentsi korraldamine sai teoks tänu
VIROLi toetusele.
Maakondliku konverentsi ja tööde
retsenseerimist on organiseerinud koos
VirumaaMuuseumideteaduritegamuuseumipedagoog Kaja Visnapuu. Retsensioonide osas on abiks olnud kohalikud kultuuri-, muinsuskaitse- ja turismispetsialistid
Keio Soomelt, Mirjam Abel ja Pirje Pungas.
Kaja Visnapuu

Projekti toetas KIK
Seda, et projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, saame öelda Tudu koolihoone katlamaja rekonstrueerimise kohta. Tudu asukoht
Alutaguse metsade rüpes tingis kütteliigi valiku, milleks
on halupuit. Vanad, Kiviõli
tüüpi katlad nõudsid mullusel
kütteperioodil praktiliselt igal
kuul remontimist, mis tõi kaasa vajaduse küttesüsteem
veest tühjaks lasta ning hiljem
uuesti täita. Veekulu oli suur
ja sooja saamine lünklik. Septembrikuu viimasest nädalast
on töös kaks uut halupuidu
katelt. Töö teostas OÜ ToruJüri ning rahastas KIK. Valla
vahenditest maksti ehitusprojekti ja omanikujärelevalve
teenuse osutamise eest. Sotsiaalseinfrastruktuuriparandamist Tudu kooli katlamaja rekonstrueerimisega tuleb mõis- Tudu kooli uuest katlast tegi pildi Uno Muruvee.
ta kui töö- ja õpitingimuste paKeskuse poolt pakutavad kaasrahastamisrandamist ja stabiilse toasoovõimalusedaitavadhoidajaparandadakeskja garanteerimist kooli edasikonda, kus me elame.
ses elutsüklis.
Gustav Saar
Keskkonnainvesteeringute
Vinni vallavalitsuse projektijuht

Koduküla järje hoidjad
Nii kõlab Roela Rahva Maja ja Roela
lasteaed – põhikooli koostööprojekt
väärtustamaks Roela küla 770 aastast ajalugu. Projekti käigus väärtustame oma
koduküla haridus- ja kultuurielu, anname uusi teadmisi noorele põlvkonnale,
selgitame paikkonna ajaloo järjepidevuse hoidmise vajalikkust.
Mitu etappi projekti tegevustest
on läbitud:
Valminud on toredad joonistused koduküla tuntumatest hoonetest.
Laste joonistuste näitus on üleval rahvamajas, igal külastajal on võimalus valida välja oma lemmikpildid – sellega
tegi hoogsat algust kogu maakonna rahvas, kes 16. oktoobril meie rahvamajas
kena päeva “Kui hing on noor” tähistasid. Kuigi näitus jääb üles aasta lõpuni,
teeme kokkuvõtted projekti lõppüritusel, 27. novembril.
Lapsed on kirja pannud ka jutukesi ja luuletusi oma koduküla elust. Loodame ka need kokku koguda ja projekti
lõppüritusel välja panna.
Projekti raames toimus ka rahvusvahelisele muusikapäevale pühendatud viktoriinidesari, mille võitjaid tun-

nustasime koos meeleoluka õpetajate
päeva tähistamisega ning kohtumisega
kodukooli vilistlastega – kahe põlvkonna esindajatega, kes on oma elus armastatud hobiks ja tööks valinud muusika.
Nagu juba öeldud, toimub projekti lõppüritus 27. novembril, kus teeme kokkuvõtted, tunnustame parimaid
joonistajaid, täname toetajaid ja abilisi.

OKTOOBER 2011
Lapsed aga tutvustavad oma hobisid, ei
puudu väike laadameeleolu, jpm. – tulete kohale, saate osa kõigest!
Kui tavaliselt ollakse paljudes ettevõtmistes üpris loiud kaasa lööma, siis selles projektis osalemine on küll kõik
ootused ületanud. Puhas rõõm!
Et aga projekti saime üldse ellu
viima hakata, selle eest täname Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgruppi ja Vinni Vallavalitsust toetuse eest!
Reet Alavere

Volikogu võttis vastu esimese lisaeelarve
2011. aasta esimene lisaeelarve on negatiivne, suures osas on see seotud
veemajandusprojekti edasilükkumisega
järgmistele aastatele.
Kaheksa kuuga on üksikisiku tulumaksu laekunud 2% ehk 33,2 tuhat
eurot planeeritust enam. Võrreldes eelmise aasta laekumisega on kasv 4%, see
annab meil aluse suurendada füüsilise isiku tulumaksu laekumist, mis omakorda
suunatakse eelarves 2010/2011. aasta
lumetõrje kulude katteks.
Sihtotstarbelistest eraldistest on
laekunud projektidega erinevatele hallatavatele asutustele järgmised eraldised.
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt:
- Vinni valla veemajandusprojekti eraldis lükkub esialgsetel andmetel edasi
2012. aastasse, sellest tulenevalt vähendame eraldist KIK-ilt 625 516 eurot ja
valla omaosaluse summas 185 000
eurot, mis oli omakorda planeeritud katta varade müügist.
- aktiivõpe maastikul 2 118 eurot Vinni
Pajusti Gümnaasiumi õppevahendite
soetamiseks.
- ohtlike jäätmete vedu summas 461
eurot keskkonnakaitse alaeelarvesse.
- Tudu kooli katelde vahetuseks on eraldatud 5 655 eurot.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt laekus Tammiku Kodu kahe
korteri remondiks 11 612 eurot.
SA-lt Innove töötutele suunatud
projekt summas 18 212 eurot.
Eesti Memento Liit toetab Tööpataljonlaste Ühingu tegevust summas
573 eurot.
Eesti Töötukassa kaudu hüvitatakse Vinni perekodus tööle võetud
töötu töötasu summas 1 169 eurot.
Roela Lasteaed-Põhikooli poolt
korraldatud projekt Interreg IV vabatahtlik merepäästeprojekt summas 4 090
eurot.
Sotsiaalministeeriumi poolt
maavalitsuse kaudu eraldatud lastehoiuteenuse korraldamiseks summas 5 816
eurot.
Ujumise algõppe korraldamiseks summas 893 eurot, mis on edasi
suunatud Vinni Spordikompleksile kui
projekti läbiviijale.
Maavalitsuse kaudu eraldatud
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kahele klassile suitsuvaba klassi toetus summas 132
eurot.
Maavalitsuse kaudu laulupeo
transpordi kulude katteks summas 992
eurot.

Mitmelt eraisikult laekunud annetused Vinni Perekodule summas 561
eurot.
Vallavalitsuse alaeelarvet vähendada palgakulude osas 33 745 eurot (vallavanema hüvitis), mis suunatakse 2010/
2011. aasta lumetõrje kulude katteks.
Hariduse üldkulude alaeelarves
oli planeeritud Vinni Lasteaia lisarühma
avamine, mis jäi selle aastal ära, vahendid suunatakse 2010/2011. aasta lumetõrje kulude katteks.

Laenud vähenevad 88 429
eurot, mille tõttu väheneb ka müügist
planeeritav tulu. Kevadel sõlmiti pankadega laenulepingu muudatus maksepuhkuseks seniks, kuni valla vara müügist
laekub vahendeid. SEB panga laenud
2011. aasta eest tasutakse detsembris.
Swedbank jaotas maksepuhkuse perioodi vahendid laenulepingu järelejäänud
aastate peale.
Inna Arula,
pearaamatupidaja

Vinni valla 2011. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt
1 ja Vinni Vallavolikogu 19.09.2002.a määrusega nr 25 kinnitatud “Vallaeelarve”
punkt 5.2 ning Vinni Vallavalitsuse ettepaneku alusel.
1.Võtta vastu Vinni valla 2011.a I lisaeelarve tulud summas - 816 661 eurot.
Maksud
Füüsilise isiku tulumaks
30 000
Sihtotstarbelised eraldised
-573 232
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus veemajandusprojekt
-625 516
aktiivõpe maastikul
2 118
ohtlikud jäätmed
461
Tudu kooli katel
5 655
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Tammiku Kodu – projekt toetatud elamise teenus korteri remont
11 612
SA Innove
18 212
Eesti Memento Liit
573
Eesti Töötukassa
1 169
Interreg IV vabatahtlik merepäästeprojekt
4 090
Lastehoiuteenus
5 816
ujumise algõpe
893
suitsuvaba klass
132
laulupeo transport
992
annetused eraisikutelt
561
Varade müük
-273 429
2.Võtta vastu Vinni valla 2011.a I lisaeelarve kulud summas -816 661 eurot.
Üldised valitsussektori kulud
Vallavalitsuse palgakulud
-33 745
Majandus
-714 771
Valla teed
95 745
Veevarustus
-810 516
Keskkonnakaitse
Ohtlike jäätmete vedu
461
Vabaaeg ja kultuur
1 466
Tööpataljoni Ühingu üritused
573
Ujumise algõpetus
893
Koolid
-19 013
Tudu Põhikool
5 655
Vinni-Pajusti Gümnaasium
3 242
Roela Põhikool
4 090
Hariduse haldus
-32 000
Sotsiaalne kaitse
37 370
Sotsiaalse kaitse haldus - projekti kulud
18 212
Tammiku Kodu
11 612
Lastehoiuteenus
5 816
Vinni Perekodu
1 730
Finantseerimistehingud
Laenud
-88 429
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Vinni Vallavolikogu
29.septembri istungilt
1. Otsustati muuta AS Vinni Spordikompleks ja OÜ Roela Soojus põhikirja seoses eurole üleminekuga.
2.Otsustati võtta vastu Vinni
valla 2011.a esimene lisaeelarve.
3. Otsustati lugeda tuvastatuks,
et Inju külas Lemmeri kinnistu loodepoolse piiri kõrval asuv kuur - endine
Inju Lastekodu abimajandi saeveski hoone - on peremehetu ehitis.
4. Piira külas asuva Nurga kinnistu, omanik on esitanud Vinni Vallavalitsusele taotluse nimetatud kinnistule
ühepereelamu püstitamiseks. Kinnistu
paikneb Vinni valla üldplaneeringuga
detailplaneerimise kohustusega alaks
määratud piirkonnas.
Nurga kinnistu paikneb kolme
eramutega hoonestatud kinnistuga ja ühe

riigile kuuluva maatükiga piiratud alal ja
alale püstitada kavatsetava eramu projekteerimistingimustes nähakse ette piirkonna senise hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtete järgimine.
Otsustati anda luba eramu projekteerimiseks Piira küla Nurga kinnistu
katastriüksusele 90002:001:0556 detailplaneeringu eelneva koostamiseta.
5. Otsustati muuta Vinni valla
arengukava. Muudatustega on võimalik tutvuda Vinni valla kodulehel
www.vinnivald.ee.
6. Otsustati asutada koostöös
teiste Lääne-Viru maakonna kohalike
omavalitsustega jäätmekäitluse valdkonnas tegutsev sihtasutus.

Eesti vajab Teeme Ära
jätkutalguid igal aastal
2008. aasta kevadel korjati Teeme Ära
prügikoristustalgutel üle Eestimaa kokku rohkem kui 10 000 mitmesuguseid
jäätmeid. Sellegipoolest ei ole prügi
loodusest ning koduõuedest otsa lõppenud: hinnanguliselt vedeleb teist samapalju maas, millest märkimisväärse
osa äratoomise eest makstakse toojale
sulaselget raha.
Kahetsusväärselt võib paljudest koduõuedest leida loodust risustavat vanarauda, vanu akusid, kodumasinaid ja muid jäätmeid, mille eest võib
omanik lisaks ilusamale vaatepildile saada ka sadu eurosid raha. Kui veel kümmekond aastat tagasi maksti kokkuostus tonni vanametalli eest 10 eurot, siis
praeguseks on hinnad kerkinud 200-250
euroni tonnilt.
Kuidas hinnata, kas asi on kokkuostu toomist väärt? Kui magnet esemele külge hakkab, siis on kindlasti tegemist vanarauaga, mille äratoomisel
on lisaks esteetilisele küljele ka rahaline väärtus. Värvilisi metalle nagu vask,
tina, alumiinium, messing magnet ei
võta, kuid need on oma värvi ja rooste
puudumise tõttu hõlpsasti äratuntavad.
Samuti paljud neist ilmastiku mõjul oksüdeeruvad, näiteks tina muutub halliks,
vask roheliseks jne.
Metalleseme kaalu hindamine
koduste vahenditega on keerulisem.
Kui jõuate asja üles tõsta, võib see kaaluda 50-70 kilo, kui aga jõud peale ei
hakka, on kaal enamasti juba 100 kilo
ligi või enam. Metallitonn maksab täna
200-250 eurot, seega saab lihtsa korrutustehte alusel teada asja väärtuse.
Näiteks vana malmvann kaalub
80-90 kilo ning sõiduauto vrakk 1,2-2
tonni, traktor aga kuni 10 korda rohkem. Nii maksab sageli mõni sõitev
vanema põlvkonna traktor vähem kui
kokkuostus ainuüksi vanametall, millest
see masin koosneb. Aeda risustava
vana autoromu äratoomine on iseäranis mõistlik ka seetõttu, et ilma ametlikku vanametalli vastuvõtupunkti tõendi-

ta ei saa seda autoregistrist kustutada.
Autovraki ARKi hingekirja jätmine pole
aga mõistlik juba seepärast, et kõigile
registris olevatele sõidukitele kehtib
liikluskindlustuskohustus sõltumata sellest, kas sõidukit kasutatakse või mitte.
Selle kohustuse pikaajaline eiramine
võib kaasa tuua kolmekordse kindlustusmakse nõude isegi sellisele masinale, millega tegelikult sõita ei saa.
Lisaks laiskusele on prügist vabanemine sageli jäänud teadmatuse taha.
Sageli ei tooda erinevaid jäätmeid ära
seetõttu, kuna arvatakse, et lisaks koristamisvaevale küsitakse nende äraandmise eest veel ka raha. Kõige lihtsam
näide on selline keskkonnale üsna ohtlik asi nagu vana autoaku, mida tavaprügikasti kindlasti visata ei tohi. Kuna
akud sisaldavad enamasti sellist väärtuslikku metalli nagu plii, saab tavalise
10-12 kilogrammi kaaluva autoaku eest
kokkuostus 5 eurot, suurema ja raskema traktori või veoki aku eest isegi
rohkem.
Ei tasu karta, et metalli kokkuostu viimiseks peab omanik ise vabanema sellistest ohtlikest lisadest nagu
akus sisalduv hape ja muud vedelikud
või autoromus olev kütus, õlid, pidurivedelik jne. Kõige sellega tegeleb juba
jäätmekäitleja ning vajadusel tullakse
appi suuremate esemete äraviimisel.
Lisaks pakuvad näiteks Kuusakoski
sõiduauto järelkäru tasuta kasutamise
võimalust. Kui metallikola järelhaagisele laaditud, võib sinna koristustööde
käigus tõsta ka autorehve, ehitusest järelejäänud puidukraami ning vanu elektroonikaseadmeid, mis samuti kogumispunktis tasuta vastu võetakse.
Kokkuvõttes saavad paljud koduõued kogu Eesti puhtamaks ning osa
rämpsu eest makstakse omanikule ka
raha vastupidiselt tavaprügilatele ja jäätmejaamadele, kus prahi tooja ise peab
ilusama vaatepildi nimel oma kukrut kergitama.
Marko Kippa
AS Kuusakoski juhatuse liige

Alpi Suusaklubi korrastas
KOPi rahaga tammikut
EAS poolt kureeritava Kohaliku omaalgatuse programmist saadud toetusega korrastati Alpi Suusaklubi eestvõttel Vinni-Pajusti tammikus kulgevaid liikumisradasid. Et rajad ei rohtuks tuli sügise hakul nad üle niita ning välja raiuda pead tõstev võsa. Tehtud töö annab
parema tulemi peagi saabuval talvel suusaradade sissesõitmiseks. Oleme mures riigipoolse suhtumise muutuses,
mis väljendus maastikukaitseala Pajusti
poolses tammikus puisniitude taastamiseks kavandatud hooldamistööde ära-

jätmises. Inimestele liikumisvõimaluste loomine ja loodu kasutuses hoidmine saab tänu positiivses emotsioonis
nähtust ning soovist seda kogeda ka
edaspidi.
Alpi Suusaklubil on tahtmist
korrastada Pajusti tammikus kulgevaid
radasid, et suvised ja talvised liikumisharrastuslikud tegevused siinkandis ei
vaibuks.
Seekord tammikusse minekut
on soovitamas: Malle Rohtla ja MTÜ
Alpi Suusaklubi ning Gustav Saar,
projektijuht

Johanna keskuse aastapäev
Erivajadustega inimeste keskuse päevakeskusel Lepiku külas täitub esimene
aastaring. Pealt viirastuste laeva meenutav ja seest eriliselt hea auraga tänapäeva nõuetele vastav maitsekalt VM Ehitaja poolt rekonstrueeritud keldrikorrusel on juba pea terve aasta jooksul käinud mõnus tegevus, vaheldudes tegevustega õues ja aiamaal, kus suvega
valmisid pirakad juurviljad ja kartulid.
Kujunenud hetkeolukord: kindel ülevallaline klientuur, kindlad tegevusjuhendajad, oma aed ja õueala, osutatavad teenused: kodundus, aiandus, käsitöö, muusika, liikumine ja näitlemine. Tasulised
teenused: juuksur-õmbleja ja maniküürpediküür. Juuksur-õmbleja Õie 1 kord
kuus ja maniküür-pediküür Anu 2 korda
kuus teisipäeviti 9-16 (15).
24. juunil oli Johanna keskuse
juures ja sees jaanipidu, mis kestis päikeseloojanguni. Pidulisi oli kogunenud
47 inimest. Inimesed tõid ise kaasa suupärast ja muusikud aitasid lustida. Üllitati
ka naerutav näitetükk.
Uuel hooajal, mis algas 1. septembril, külastab keskust käsitöö-, aiandus- ja kodunduspäevadel 10-14 inimest,
muusikapäeval 30 inimest. Tegevusjuhendajad juhendavad külastajaid momendil vabatahtlikena, kuna keskuse tegevuse lõpliku rahastamise peaksime korda saama uue aasta kevadel.
MTÜ Johanna tegevust kontrollis PRIA EL Leader projektide ametnik,
kes tutvus kohapeal kõikide ühingu
poolt läbi viidud üritustega ning ei tuvastanud antud projektide raames rikkumisi, millega hoogustati panema mõtted

julgemalt keskuse tulevikuarengu suunas tööle. Tänaseks on EASi Regionaalsete investeeringutoetuste andmise
programmile esitatud projekt esimeste
toetatud elamisega korterite rekonstrueerimiseks keskuse 1. korrusel, kaasfinantseerijaks vallavalitsus. Sotsiaalobjektide rekonstrueerimiseks on raske
leida toetavaid fonde, seetõttu edeneb
keskuse lõplik rekonstrueerimine visalt.
Sisse on antud dokumendid
Sotsiaalkindlustusametile igapäevaelu
toetamise teenuse kasutajate riikliku pearaha taotlemiseks.
Kiideti heaks ja rahastati KÜSKi
ja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
poolt MTÜ Johanna projekt „Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise äriplaani koostamine”. Projekti tegevuste käigus valmib erivajadustega inimeste keskuse täieliku rekonstrueerimist ja keskuses teenuseid kajastav äriplaan, mille
alusel oodatakse samale fondile 1. maist
2012.a teenuste osutamise projekti, keskusega 1,5 aastat. Kaasfinantseerijaks on
Vinni Vallavalitsus, lisaks vabatahtlikena projekti inglise keelde tõlkinud Ilmo
Jaanimägi ja bussijuhina oma töötundide
tasu panustav Valter Allika.
Keskuse heale käekäigule kaasaaitajad peale mitmete tasuliste teenuste osutajate olid sponsoriteks OÜ Auto
Rasivere - muld ja lauamaterjal, FIE Kalno
Vaarmets - suurte kivide paigaldus ja viimane niitmine, Mati Org - kevadine sõnnikukoorem aiamaale ja Maret Tralla kevadine kartuliseeme, ning paljud annetajad, kes on keskusele toonud või
saatnud nõusid, riideid, vaipu, mööblit

ja muud vajalikku. Vabatahtlikena tegutsevad Anne - toitlustuse, kodunduse ja
aianduse juhendajana, Helle, Heino ja
Riina muusikaliste juhendajatena ning
Silvi käsitööjuhendajana. Vida Mooses
tegi keavdel keskuses ka füsioteraapiat
vabatahtlikult, lubades seda samas vaimus jätkata ka uuel hooajal oma põhitöö
kõrvalt kord kuus. Keskuses on tema
poolt sisustatud füsioteraapia tuba. Vallavalitsus aitas kompenseerida keskuse
talveperioodil mahukaks kujunenud
elektrikulusid. Heatahtlik tänu kõikidele
Johanna keskuse heale käekäigule kaasaaitajatele!
Johanna keskus on avatud tööpäeviti kell 9-16. Tegevuspäevad 2-3
korda nädalas, peale pearaha pealetulekut 1. märtsist 2012.a kõikidel tööpäevadel.
MTÜ Johanna veebilehel
www.mtujohanna.ee saab tutvuda keskuse eluga ja ühingu tegemiste, samuti
esitatud ja toetatud projektidega.
Ees ootab heategevuspäev,
kuhu keskus ootab kõiki huvilisi. Päeva
kavas on muusikat ja laulu, erivajadustega inimeste poolt valmistatud käsitööde
näitusmüük, keskuse aiasaadustest
nunnunäitus, näitegrupi uus näidend (näidendi kirjutab ja õpetab Urve Veeväli) ja
kohvilaud.
Ootame vallaelanikke Lepiku
külas asuva Johanna keskuse heategevuspäevale 1. novembril kell 12.
Invabuss on 1. novembril kell
10.45 Piira bussipeatuses, 11.00 Vinni
bussipeatuses, 11.15 Viru-Jaagupi bussipeatuses, 11.30 Roelas (2. ringiga).
Kohtumiseni heategevuspäeval
Johanna keskuses!
Johanna keskuse tegevuse edendajate nimel
Ülle Allika

8. novembril saab Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis verd loovutada
Teisipäeval, 8. novembril kell 10.3014.30 oodatakse nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis Mõdrikul.
„Oleme väga rõõmsad, et kolme viimase aastaga on doonorite arv
tõusnud ning seda just korduvdoonorite arvelt. Lisaks leiab meid üles järjest
rohkem esmaseid doonoreid, kellest
loodetavasti saavad samuti püsidoonorid. Ainult tänu doonoritele saame tagada piisavad verevarud abivajajate aitamiseks ja elude päästmiseks ning
Mõdriku ja Vinni valla inimesed on selleks alati oma tubli panuse andnud! Vii-

masel doonoripäeval tänavu märtsis oli
69 doonoriks soovijat ja 60 vereloovutuse abil kogusime üle 26 liitri verd. Esimest korda annetas verd 13 inimest.
Loodame, et ka seekord on Mõdriku ja
Vinni inimestel võimalus vereloovutusele tulla,“ ütles verekeskuse juhataja dr
Riin Kullaste.
Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18-60 eluaastat, kes
on Eesti Vabariigi kodanik või elanud
Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta.
Doonorite verd kasutatakse rasketel
operatsioonidel ja sünnitustel, patsienti-

de raviks verejooksu, raske trauma,
aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse
kartuses ei saaks sooritada.
Lisainfo www.verekeskus.ee ja
Facebookis fännilehel „Doonorid ja
Sõbrad“
www.facebook.com/
DoonoridjaSobrad
Teate edastas:Eva Maimre,
kommunikatsioonispetsialist
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Rahvaloendus tuleb mitme uuendusega
Aasta viimasel päeval algab Eestis üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus. Selleks, et selgitada välja, kui palju
meid siin ikkagi elab, saab päris esimest
korda osaleda loendusel interneti teel.
„Rahvaloendus näitab, kuidas
on elu viimase kümne aasta jooksul
Eestis muutunud. Kui palju meid tegelikult kokku on, millistes piirkondades ja
tingimustes me elame,” rääkis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL
2011) Rakvere ringkonnajuht Kristiina
Saar.
Esimest korda Eesti rahvaloenduste 130-aastases ajaloos saab valida,
kuidas loendusest osa võtta – kas täita
küsimustik interneti teel või oodata rahvaloendaja külastust.
„Uudne e-loendus teeb rahva ja
eluruumide loendusel osalemise hästi
mugavaks, sest 31. detsembrist kuni 31.
jaanuarini saab interneti teel ankeedi ära
täita täpselt sellisel ajal ja kohas, mis on
inimesele kõige sobivam,” rääkis ringkonnajuht Kristiina Saar. „Nii saavad
loendusel mugavalt osaleda ka need,
kes viibivad näiteks ajutiselt välismaal.”
Interneti teel on rahvaloendusel aega
osaleda terve jaanuarikuu ning kõik
soovijad peaksid jõudma küsimustiku
e-loendusel täidetud.
Uued küsimused
Ankeedi täitmisel tuleb olla täpne, sest
pärast e-loenduse lõppu sõelutakse välja need, keda on vaja rahvaloendajal
külastada. Nii võib Kristiina Saare sõnul

ka e-loendusel osalenu koju loendaja
tulla, kui selgub, et täidetud ankeeti on
jäänud sisse ebatäpsusi.
Interneti teel loendusküsimustiku täitmiseks peab olema võimalus kasutada arvutit ja internetti ning veebilehel
asuvasse ankeeti sisselogimine toimub
ID-kaardi või internetipanga kaudu. „Varakult tasuks valmis vaadata näiteks oma
leibkonnaliikmete isikukoodid, et vastused saaksid võimalikult täpsed. Uuendusena küsime ka esivanemate sünnikohta ja seda, kas mõni leibkonnaliige
on alates eelmisest, 2000. aastal toimunud rahvaloendusest püsivalt välismaale elama kolinud,” sõnas Saar. Esimesena e-loenduse keskkonda sisenenul tuleb täita lisaks isikuankeedile ka leibkonna- ja eluruumiankeet ning soovi korral
võib ta täita ka oma leibkonnaliikmete
ankeedid. E-loenduse keskkonnale saab
ligi alates 31. detsembri varahommikust
aadressil www.REL2011.ee.
Raamatukogud aitavad
Kel pole võimalik arvutit kasutada, kuid
tahaks siiski osaleda e-loendusel, võib
minna selleks kohalikus raamatukogus
asuvasse avalikku internetipunkti. „Seal
on olemas internetiühendustega arvutid
ja lahked raamatukoguhoidjad, kellelt
võib kindlasti vajadusel abi paluda,” julgustas ringkonnajuht Kristiina Saar.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või
jõua, võib oodata võib ka rahvaloendaja külastust – nemad hakkavad inimesi
külastama alates 16. veebruarist ja tee-

vad seda kuni märtsi lõpuni. Kui kedagi
pole kodus, jätab rahvaloendaja postkasti
teatise oma kontaktandmetega. „Hea
oleks siis rahvaloendajale helistada ja
leppida kokku kohtumiseks sobivaim
aeg.”
Tunne loendajat!
„Meie loendajad tunneb ära töötõendi,
kohvri ja salli järgi – kõigil on kaelas
pildiga töötõend, kaelas rahvaloenduse
kirjadega sall ning kaasas sinine kohver
sülearvutiga,” kirjeldas ringkonnajuht.
„Inimeste turvalisus on väga oluline ja
soovi korral saab Statistikaameti infotelefonilt 625 9100 järgi kontrollida, kas
ukse taga ikka on päris loendaja.”
Kui rahvaloendaja juba kohal, siis tavapäraste paberankeetide asemel on tal
kaasas sülearvuti, kuhu märgib vastused
küsimustele. See aitab vähendada vastamisele kuluvat aega ning loendatavad
saavad kiiremini naasta oma toimetuste
juurde. „Olenemata sellest, millal ja millisel viisil rahvaloendusel osaletakse,
tuleb küsimustele alati vastata loenduse
alguskuupäeva, 31. detsembri seisuga,”
rääkis Kristiina Saar.
Olulised kuupäevad
31.detsember – 31. jaanuar – e-loendus internetis
16. veebruar – 31. märts – rahvaloendajad
külastavad kodusid
Andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
Lisainfo rahva ja eluruumide loenduse kohta
www.REL2011.ee
Karin Volmer, Statistikaamet
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Meie puhtam
maailm
Septembris algatatud projekti tiim „Teeme
ära!” kutsus osalema koole ja lasteasutusi
laste enda joonistatud plakatite kampaaniast
„Teeme koos maailma puhtaks”
Plakatite eesmärk on teavitada inimesi järgmisel aastal toimuvast ülemaailmsest koristustalgust „Maailmakoristamine
2012", kuhu kaasatakse 100 erinevat riiki,
et kõrvaldada ära palju meie ümbruses
vedelevat prahti.
Selles projektis osales ka Vinni
Lasteaed „Tõruke” Jänkupere rühma lapsed Viktoria, Eleri, Henri ja Paavo koos
õpetaja Tiiuga.
Et saada puhtaks maailm ja kuhugi
panna ka kogutud prügi, otsustasin, et plakatit võiks ilmestada abistava käega,rõõmsa
näoga ja rohelise mõtteviisiga prügikast.
Näidanud lastele kavandit, said nad kohe
aru, et prügi asukoht peaks olema prügikastis. Nii alustasimegi tööd kõige suuremast ja vajalikumast „mehikesest”- prügikastist kui konkreetsest sõnumi edastajast.
Järgnes teksti paigutus ja kasutu prügi maalimine.
Lastele meeldis see tegevus väga.
Järgnevatel päevadel küsiti ikka ja jälle,
millal saab plakatit teha, sest see oli nii lahe.

Kõige rohkem oldi
õhinas sellest, et valminud töö pannakse
üles bussijaama.
Tänaseks
on plakatid tehtud ja
need kaunistavad
bussiootepaviljone
ning muid reklaamipindu kokku üheksas
erinevas linnas:
Rakveres, Tallinnas,
Tartus, Narvas,
Pärnus, Viljandis,
Haapsalus, Kuressaares ja Jõhvis.
Iga nädalal
terve kuu jooksul
muudavad plakatid
oma asukohta.
Kellel huvi,
saab kõiki neid joonistatud plakateid
vaadata Facebooki küljel „Teeme ära!” nime
all. Ja kes märkab linnapildis valminud töid
võib neist teha foto ja jagada seda FB seinal sõprade seas, lisades sinna juurde kus
meie valminud plakat asub.

Tulekul on Vinni võrride
võidukihutamine ja
taaskasutusturg

Koostöös peitub jõud!
„Teeme ära!”
Vinni lasteaed „Tõruke”
õpetaja Tiiu Kivi

Teeme koos maailma puhtaks!
Kampaania “Teeme ära!” raames pakuti meile võimalust koos lastega plakateid valmistada. Peale mõningast arutelu ja ideede otsimist olimegi nõus.
Plakatite tegemises nägime ka võimalust selgitada lastele puhtuse hoidmise
tähtsust ja seda, et kõige kergem ongi
loodust ja maad puhtana hoida, jättes
prügi maha viskamata.
Õpetajate juhendamisel valmis
kolm plakatit. Iga rühm oli oma plakati
jaoks leidnud täiesti erineva lahendi.
„Mõmmikute” rühm joonistas maakera, kus peal olevad lapsed ulatavad üksteisele abikäe, et ühiselt prügi ära korjata. „Päikesejänkud” ütlesid oma plakatiga, et rand jäägu peale meie käimist sama puhtaks, kui enne oli. „Lepatriinu” rühma tegi plakati linna siluetiga, mida aitavad puhtaks teha nii suured kui väikesed käed.
Plakatitega nägime väga palju
hoolt ja vaeva. Õhtuti toetasid ja julgustasid meid laste vanemad. Plakatite valmimise perioodil arutasime lastega kuidas meie ise saame hoida oma

Mõmmikute rühma plakat

Millest unistab eestlane?
Henry David Thoreau ütlus: “Peaaegu igaüks teab, kuidas raha teenida, kuid isegi
üks miljonist ei tea, kuidas raha kulutada”
pani meid mõtlema, kuidas eestlane kulutaks oma raha ja millised unistused ta täidaks.
Ühel õhtul väljas jalutades esitasime
Vinnis ja Pajustis liikunud inimestele küsimuse: „Kuidas käituksite 100 000 euroga?”
Vastuste põhjal võiksime inimesed jaotada kahte rühma - on neid, kes koguvad
raha, nagu elaksid nad igavesti, ja teine
seltskond, kes raiskaks, nagu sureksid nad
homme.
Enamik küsitlusele vastanuid leidis, et
õige tegu oleks mõelda tulevikule ja suur
osa rahast paigutada erinevatesse investeerimisfondidesse. Samas selgus, et eestlane ihaldaks endale suuremat eluaset ja
uhkemat autot. Mõnel noorukil on juba
praegu välja kujunenud kindel soov, mida
ta tahab ja kuhu ta raha paigutaks. Oma lennukate mõtete poolest paistis silma kena
tütarlaps Kelly, kes ihkab suurt maja ja kindlasti ostaks ta endale võidetud raha eest
silmapaistva Audi S5. Samuti andis meile
oma soovidest teada kutsekoolis õppiv
noormees Priit, kes paigutaks raha uusimasse BMWsse. Jalgpallihuviliselt Birjolt
kuulsime hoopis teistsugust ideed - nimelt
sooviks tema võidetud raha eest soetada
jalgapallivarustust, kuhu kuuluks mitukümmend paari jalgpallibuutsasid. Koolis jäi
meile silma pikkade punaste juustega gümnasist, kes teadis kohe, et paigutaks summa tulevastesse ülikooliõpingutesse. Meel-

de jäi ka moodsa välimusega pealinlane
Henri, kes küsimust kuuldes rõõmsalt muigama hakkas. Tema nimelt looks võidetud
summa eest enda riietebrändi.
Paljud inimesed ei oska ette kujutadagi, kuhu nad sellise summa investeeriksid,
kuna neil pole varem taolist olukorda ette
tulnud. On inimesi, kes püüavad elada hetkes ja võtta elult, mis võtta annab. Üks elav
näide on roheliste silmadega Reelika, kes
vastas meie küsimusele õhinal: “Ma olen
ju naine ja naistele meeldib šopata. Ma
poodleks ennast ogaraks ja kindlasti läheks
sõpradega reisile, elu muutuks palju ilusamaks ja ma saaksin endale nii paljut lubada.” Lisaks Reelikale oli sarnase väljavaatega ka Tartust pärit Jürgen, kes paigutaks
raha meeletutesse pidudesse ja enda välimusse. Ühe särasilmse noormehe suutsime oma küsimusega päris segadusse ajada. Esmalt saime vastuseks, et ta annetaks
kogu summa heategevuseks, kuid hetke
olukorra üle mõelnud, leidis ta hoopis, et
läheks kasiinosse ja paneks uuesti oma
õnne proovile, ehk õnn naerataks taas.
Sellise vastuse põhjal võimegi järeldada,
et tegelikult ei tea noored veel päris täpselt, millisest summast on jutt ja veel vähem oskaksid nad 100 000 euroga ringi
käia. Muidugi leidus neid, kes annaksid
raha vanematele, kuid kurvastuseks oli sellise mõtteviisiga noori vähe.
Kui noortel polnud veel kindlat seisukohta välja kujunenud, siis eakamad inimesed teadsid täpselt, mis selle rahaga ette
võtta. Üks pereisa oskas kohe öelda, et

kodukohta ja selle loodust ning seeläbi kogu maailma puhtamana. Tuletasime meelde eelmise aasta koolitust
„prügi sorteerimise vajadusest ja tähtsusest Sipelgas Ferdaga”.
“Lastega koos tahame kutsuda kõik
eestimaalased kaasa - levitama laia maailma sõnumit, et puhas ja prügivaba
elu on võimalik ning me kõik saame
sellele oluliselt kaasa aidata,” ütles üks
„Teeme Ära” rahvusvahelise liikumise eestvedajaid Eva Truuverk. Kampaanias osalemine tekitas meis põnevust. Plakatite abil paneme inimestele
südamele, et maailma koristamine algab siiski meie enda kodust ja selle
ümbrusest. Kampaanias valminud plakateid saab näha üheksas Eesti linnas.
Hea lugeja, märgates tuttavat plakatit,
anna sellest teada ka meile! Usume, et
plakatid aitavad muuta meid ümbritsevat maailma ilusamaks ja puhtamaks.
Meie valmistatud plakateid saab
näha
aadressil
http://
www.facebook.com/teemeara.
Erika Reinthal
Pajusti lasteaed
„Tõrutõnn” õpetaja
majal oleks vaja katust vahetada, talveks
puid osta ja lastele uusi talveriided soetada. Tänaval jalutas meile vastu kahe väikese lapsega noor lapsevanem, kellelt me
samuti arvamust küsisime. Tema kasutaks
summat laste harimiseks, sest koolis käimine ei ole odav lõbu. Väga positiivse emotsiooni saime, intervjueerides krapsakat
pensionäri Urvet, kes suhtus asjasse hoopis nii: „Milleks mulle raha, kui mul on
juba kõik olemas, mul pole rohkem vajagi. Osa rahast annetaksin mõnda lastetoetusfondi ja suurema osa annaks oma pojale
ja tema lastele.” Äärmiselt tore oli vaadata,
kuidas naine enne vastuse andmist mõtiskles ja kuidas daami suunurgad ülespoole
kerkisid. Sellise mõtteviisiga eestlasi võiks
meie seas rohkem olla.
Intervjuust selgus, et raha mängib meie
elus väga suurt rolli, paratamatult teeme
oma otsused ja valikud vastavalt raha olemasolule. Tänapäeval on rahal ühiskonnas
väga oluline koht, aga samas ei tasuks
materiaalseid väärtusi ka üle hinnata. Arvatakse, et raha eest saab kõike, mis on muidugi vale. Sa ei saa endale osta toetavaid
sõpru ja hoolitsevaid vanemaid. Tihti kipub inimene unustama, et raha ei kaalu kunagi üles vaimseid väärtusi. Samuti on väga
kahju sellest, et vähe on inimesi, kes annaks hea meelega raha abivajavale sõbrale või raskustes olevale naabrile. Ärgem
unustagem, et jagatud rõõm on poole suurem! Ära unista mitte suurest majast mere
ääres, vaid armastavast perest, kes seal sees
elaks.
Anette Haidak, Silja Veddel, VinniPajusti Gümnaasium, 10. klass

Isadepäeva künnisel saab Vinni-Pajusti
Gümnaasiumimaja ümbruses toimuma
vanaisadele ja isadele meeldetuletuseks,
tänapäeva koolilastele aga imestamiseks ja uudistamiseks Suur Võrride Võidukihutamine üldnimetuse all Vinni
Punn. Emadele ja pisipõnnidele aga toimub maja sees wäikene Tingel-Tangel
–taaskasutusturg. Kõik see 12. novembril kell 12.
***
12. novembril kell 12 algab
Vinni-Pajusti koolimaja ümber
punnvõrride kestvussõit. Võistlusaeg sõltub eelkõige ilmataadist,
kelle näpunäidete järgi kohtunikekogu võitluste alguseks võistlusaja määrab (orienteeruvalt 30 minutit - 1 tund). Selle aja jooksul tuleb läbida võimalikult palju ringe.
Lubatud on kasutada vahetussõitjaid, eriti soositud tiim isa-poeg,
neile eriauhinnad, võistlejate vahetus toimub kindlaksmääratud
boksialal. Võistlusmasina remont,
tankimine jmt, toimub ainult boksis, kus võistlejal võib abiks olla ka
mehaanikuid. Rajal keegi võistlejat abistada ei tohi. Võistlus toimub
erinevates masinaklassides, sellest täpsemalt registreerimisel.
Kindlasti on vajalik eelregistreerimine, sest registreerimata masinaid rajale võistlema ei lasta. Võistlejal peab olema vastav kaitseriietus (kaitsekiiver (E-märki omav ja
lõuakaitsmega), põlvekaitsmed,
kindad, küünarnukikaitsmed, üle

pahkluu ulatuvad saapad (võib kasutada talvesaapaid), alaealistel
vajalik vanema kirjalik luba (vabas
vormis), vanema kohalolekul piisab suulisest teabest züriile). Loomulikult jagub ka autasusid…
Registreerimine kuni 5. novembrini
e-posti
aadressil
mart@surimuri.ee, lisainfo 5808
1829 (Mart), 553 6950 (Stein), 5554
0415 (Rein). Stardimaksu ei ole, registreerunud võistlejatele tasuta
kuum tee ja pirukas. Rajaga tutvumine ja harjutussõidud alates kella 10st. Boksideala on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi esine (Vinni alevik,
Tammiku 9).
Ootame aktiivset osavõttu
nii osalejatelt kui rahvast tee äärde pealt vaatama! Siin on nagu
olümpiamängudel- tähtis pole
võit, vaid osavõtt.
Mart Pitsner

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik võimalike plastjäätmeid ( kiled,
kastid jne).
Suuremate koguste puhul
tuleme
ise järgi.
Tel.: 59 18 49 49
vetsek@hot.ee

12. novembril kell 12.00 kõik Vinni võrrirallile ja Tingeltangel turule Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juurde.
Meelelahutust ja lusti jätkub kõigile!

Sügiskuudel Kadilas
Kadilas toimus septembrist oktoobrini
tervisliku toitumise kunsti koolitus.
8. septembril toimunud koolitusel rääkis
toitumisnõustaja, Corneli Ülikooli sertifitseeritud taimedel põhineva toitumise
instruktor Sille Poola taimedel põhinevast toitumisest ja ravitoitumisest. Kolme tunni vältel rääkis lektor taimedel
põhinevast toitumisest, nende kasulikkusest organismile, erinevate ainete
omastamisest ja toidulisanditest. Järgnes kolm tundi toortoitude valmistamist
ja seejärel degusteerimist. Valmistasime
smuutit, suppi, pähklipiima, lillkapsa–kartuliputru, puuviljakooki. Saime maitsta linaseemne leiba, kuivatatud seeni.
13. ja 14. septembril pidas loengut Annely Soots, Eesti Toitumisteraapia Assotsiatsiooni juhatuse esimees.
Saime teada tervisliku toitumise baastõed. Saime vastuseid küsimustele, kas
rasvad toidus on kahjulikud või hoopis
kasulikud toitained; kuidas valida rasvu,
toidusoovitusi tervislike rasvade seisukohast, tervislikest hommikusöökidestd,
oodetest, lõuna- ja õhtusöökidest. Praktilises õpitoas valmistasime värsket salatit, hummust, guacamolet, SuperGreenMixi, porgandi- ja läätsesuppi, kiiret õhtusalatit, kinoa-suitsukala salatit ja
rohelise tatra putru.
27. septembril kõneles meile
toitumisterapeut, Folli meetodi
diagnostik Stella Jakobson seente ravitoimest ja tervislikuks toiduks kasutamisest, põhilistest terviseprobleemidest,
mis tekivad valest toitumisest, kolesterooliprobleemi olemusest ja kuidas sellesse suhtuda. Teepausiks valmistasime
piparmünditeed ja laktoosi- ja glüteenivaba salatit.
Igal loengul said osalejad esitada lektoritele küsimusi, said kaasa loengumaterjale ja retsepte, õppisid valmis-

tama tervislikku toitu, said teadmisi erinevatest seentest ja nende toimest.
Praktilistes õpitubades omandasime teadmisi ja oskusi ning vahetasime
muljeid ning kogemusi.
Retseptide õhtuks 7. oktoobril
valmistasid osalejad tervisliku toidu,
mida tutvustasid ka teistele, vahetati retsepte, degusteeriti ja vahetati muljeid
õpitust. Iga osaleja sai endale retseptide
kogumiku. Õhtu tegi lõbusaks kohaliku
näiteseltsi etteaste kahe looga.
Peale erinevate teadmiste ja oskuste omandamist tervislikust toitumisest said inimesed teadmisi ka uutest ja
huvitavatest toiduainetest. Koolitus
ühendas erinevate põlvkondade esindajaid Eestimaa erinevatest paikadest, keda
oli kokku 180 inimest. Osalejad olid
koolitusega väga rahul ja tänulikud. Tehti
ettepanekuid uute kohtumiste suhtes.
Projekti toetas Leader programm ja osalejate omafinantseering.
Septembris käivitus veel teinegi projekt „Kadila Seltsimaja õueala haljastus”, mida finantseeris Kohaliku omaalgatuse programm. Korda on saanud
juurdepääsuteed hoonele ja majaümbrus.
Istutustööga jätkatakse kevadel.
Teadmiseks huvilistele!
Alates 17. oktoobrist esmaspäeviti kell 18.00 jooga kõigile huvilistele.
Näiteselts ootab vanu ja uusi liikmeid, et alustada uut hooaega.
Vastavalt vajadusele on võimalik Kadilas kasutada juuksuri teenust.
Kord kuus toimub kasutatud riiete müük.
5. novembril toimub kohalike
külaelanike algatusel riiete ja esemete
ost, müük ja vahetus.
Novembrikuus tulemas ka stiilipidu. Jälgige reklaame!
Info laekunud: kadila.pm@neti.ee
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KODUVALLA SÕNUMID

Klubides, rahvamajades
Tudus:
2. novembril kell 12.00 Tudu kalmistul hingedepäev. Küünalde süütamine
Tudu vanimate suguvõsade haudadel.
11. novembril kell 13.00 Tudu rahvamajas mardipäeva tähistamine. Esinevad Kunda, Vinni Päevakeskuse ja
Tudu taidlejad.
24. novembril kell 12.00 Tudu solist,
kapell ja Tudu-Vinni naisansambel esinemas Vinni Päevakeskuses.
25. novembril kell 14.00 Tudu rahvamajas kadripäeva tähistamine. Laulame ja tantsime koos Voka ja Vinni Päevakeskuse taidlejatega.
Roela Rahva Majas:
1. novembril osalemine ühiskülastuses Rakvere Teatri etendusele
"Leenane´´i kaunitar".
8. novembril osalemine kontserdi
ühiskülastuses Jõhvi Kontserdimajas.
12. novembril kell 20.00 sügissalong

ansambliga "Meie Mees". Laudade broneerimine ja pääsmete eelmüük (hind
7.50) kuni 4. novembrini. Hiljem pilet 9
eurot. Info: 527 3878.
22. novembril kell 13.00 eakate klubi
Remmelgas kadripäeva kohvilõuna.
27. novembril koostööprojekti "Koduküla järje hoidjad" lõppüritus.
17.detsembril 2011. aasta heakorrakonkursil osalenute autasustamine, tänukirjade ja kinkekaartide üleandmine, toimub
17. dets. Roela Rahva Majas.
Pajusti klubis:
1. novembril kell 19:00 ühiskülastus
Rakvere Teatrisse “Leenane´i kaunitar”.
Väljasõit Pajusti klubi juurest kl 18.20,
Vinni bussipeatusest kl 18.22.
6. novembril kell 16.00 filmisõprade klubi avaüritus.
8. novembril kell 19.00 isadepäeva kontsert Kõrvitsate suguvõsa “Mõttelõnga”

Külad paigaldavad ajakivid
Kui Taani mungad 1241. aastal PõhjaEestis ringi rändasid ning külade nimesid kirja panid, ei osanud keegi arvata, et
sellest kujuneb nii oluline dokument
meie valla külade ajaloo jaoks. Kirjaliku
esmamainimise seisukohast vaadatuna.
Täna saame rinna uhked ette ajada ja ütelda, et minu koduküla on vähemalt 770 aastat vana, sest nii on see kirja
pandud Taani Hindamisraamatus. Küla
tegelikul vanusel võib olla mitu tuhat
aastat lisa, aga kirjalike dokumentide järgi seda tõestada ei saa. Saab tõestada
vaid viimast kolmveerand-tuhandet aastat.

Aga ka see arv on aukartustäratav ning jäädvustamist väärt. Ilus pealegi. Ja mitte millegi poolest kehvem 300st, 550-st või 1000-st. Kõik sellised ümmargused aastad vääriksid jäädvustamist
graniidis. Mustas, hallis või punases…
Nii avatigi Vana-Vinni külas
1.oktoobril pidulikult mälestuskivi, millel tahvlikene küla kirjaliku vanusega –
770 aastat. Pidulikku hetke oma silmaga
vaatama ja/või fotokaga jäädvustama
kogunes poolsada inimest.
Täpselt 6-tonnine punakas graniidimürakas on kohaliku koduloo-uuri-

Rõõm laste silmis
Sügis meie juurde astus
tammetõrud olid taskus...
Sügise sünnipäev on Roela lasteais igal
aastal üritus, milleks lapsed koos vanematega valmistuvad. Kord on selleks
olnud „nunnude” väljapanek, kord sügiskompositsioonide näitus. Sel aastal
avasime 23. septembril kunstinäituse teemal „Sügis meie ümber”.
Ootasime põnevusega, mida
vanemad välja nuputavad ja selgus, et
fantaasiast puudust ei tulnud. Kasutatud
oli lehti, sammalt, seeni, oksi, tammetõrusid, viljapäid, pihlaka-, pohla- ja kibuvitsamarju. Nii valmisid metsa- ja puudepildid, lehesadu, lehepoiss jne. Oleme
oma lastevanematele, kes leidsid aega

ja tahtmist kaasa lüüa, väga tänulikud.
Kuigi näitus on üleval juba paar nädalat,
käivad lapsed ikka vaatamas ja uhkusega näitamas: „Vaata, selle tegime meie”.
Mihklipäevgi sai sel sügisel teise näo. Jätsime emad rahule ja hoidiseid
ning pirukaid lasteaeda tuua ei palunud.
Saime õpetaja Trallalt mõtte lastega sõita Lähtse külla perekond Nirgide juurde.
Pereisa Johannes ootas meid
juba oma töökoja ees. Uurisime, millega ta tegeleb. Lapsed said näha erinevaid tööriistu. Põnev oli vaadata lihaveiseid, suurte sarvedega pullipoissi ja
väikseid vasikaid. Saime isegi targemaks,
sest pole varem nende loomade kasva-

ühiskülastus Jõhvi Kontserdimajas.
9. novembril kell 16.30 lastele mardikarneval.
18. novembril kell 18-21 Alima kõhutantsu koolitus.
22. novembril kell 13.00 “Mõttelõnga” kuu sünnipäevade tähistamine.

Eelteade!16. detsembril kell 19.00
toimub Rakvere Spordihallis
Annely Peebo ja Mart Sanderi
jõulukontsert Bel-Etage Swingorkestri saatel. Piletid Pajusti klubist saadaval 28. novembrini
(13.05 €).
Viru-Jaagupis, Kehalas:
8. novembril kell 13.00 V-Jaagupi
koolimajas eakate klubi pidu.
10. novembril kell 19.00 Kehala
klubis Lääne-Virumaa bändide ja
pillimeeste pidu. Oodatud on kõik
pillimehed ja bändid, peo pääse
huvilistele 5 eurot. Info tel. 5554
0294.
ja Kalju Vaga sõnul üheks verstapostiks
küla ajaloos, üheks ajakiviks Vinni eluloos. Seda, et elu muutub sajandite jooksul isegi ühe väikese külakese jaoks,
näitab küla nimede muutus.
Nii saigi munkade poolt tänases
Vinni vallas raamatusse kirja pandud
järgmised nimed: Rasivere (7 adramaad),
Rõhu (Routhae), Tammiku (Tamicas),
Tudu (Tydy) ja Vana-Vinni (Vitni).
Naaberküla võib olla mitu aastat
noorem, sest viimasesse jõudsid kirjaoskajad Taani mungad hiljem. Tegelikult
võisid piirkonna paljud külad olla ühel
ja samal ajal sündinud, kasvanud ja arenenud. Kes seda enam nii täpselt teab,
sest kirja pole seda keegi pannud.
Anti Ronk

tamisega otseselt kokku puutunud. Kindlasti polnud kõik lapsed näinud varem,
kuidas kanad siblivad ja mida neile toiduks antakse. Lõbustuseks kiigutas Marie ema tüdrukuid võrkkiiges. Poiste
jaoks oli päeva nael kindlasti see, et onu
Johannes lubas ronida traktorisse rooli
keerama ja isegi kangi võis tõmmata.
Laste nägudel peegeldus selge „vau!”
Külaskäigu lõpetuseks ootas
meid õues pikk laud. Tädi Tiina oli küpsetanud kaks imemaitsvat torti. Meie lasteaiapere siiras ja suur tänu perekond
Nirgile nii armsa ja lahke vastuvõtu eest.
Juba ootaski alati sõbralik onu Heldur,
kes meid koju sõidutas. Kuigi ilm oli
mihklipäeval sügiseselt sombune, säras
laste silmis rõõm kordaläinud päevast.

Őnnitleme!
Őnnitleme
sünnipäevalapsi!

94 Velli Ploom
88 Matvei Stüf
87 Meta-Elsbet Toomel
87 Meinhard Kutsar
86 Lidia Maasik
85 Ernst Viibur
85 Ida Alavere
84 Meeri Kuusk
83 Asta Õis
83 Olga Romašova
83 Arved Rahkema
83 Selma Savastver
82 Jakob Nõlve
82 Linda Ebber

81 Aino Jalak
81 Vivian Piik
80 Hulda Kübarsep
75 Eino Vilu
75 Hilja Siil
75 Helgi Liuhka
75 Ants Proosaselts
75 Raissa Ivaste
75 Aleksandr Heiskonen
70 Maria Soone
70 Endla Kaukver
70 Helju Kiilits
70 Hubert Freirik
70 Anna Kalvik

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

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Leo Nahkurev - 30. juulil
Romeo Heinaste - 20. septembril
Caroline Koor - 22. septembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

On lahkunud...
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Ludmilla Sappinen
Helle Uibo

11.03.1932 – 08.10.2011
24.01.1936 – 09.10.2011

Vinni suusatajad läbisid
treeningtsükli Ramsaus

Novembrikuu haridusüritused Vinni vallas
1. novembril - hingedeaja küünlavalgusõhtu lemmikluulega Tudu lasteaiaspõhikoolis.
1. novembril - evakuatsiooniõppus
Roela lasteaias-põhikoolis.
2. novembril - hingedepäeva tähistamine Roela lasteaia-põhikooli lasteaiarühmades.
3. novembril - koolitus Vinni lasteaia
lastevanematele “Miks lapsed käituvad
vahel halvasti”.
7.-8. novembril - VPG klasside pildistamine.
7.-9. novembril - “Terve VPG” – rahvastepall.
7.-11. novembril - poistenädal Pajusti
lasteaias Tõrutõnn.
7.-13. novembril - isadepäeva üritused
Vinni lasteaias “Tõruke”.
9. novembril - Pajusti lasteaia mardisandid sanditamas.
10. novembril - valitakse “Tõrutõnni”
Tõnn.

Vinni valla infoleht
“Koduvalla Sõnumid”
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
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.

10. novembril kell 13.50 . muusikalektoorium “Flamenco” – VPG 7.-12.klassid
10. novembril - pallimängude õhtu isadega Tudu lasteaed-põhikoolis.
10. novembril kell 18.00 - isadepäeva
tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
10. novembril Roela - lasteaed-põhikooli
ja Muuga põhikooli üheksandate klasside kohtumisõhtu.
11. novembril kell 16.30 - isadepäeva
pidu Kulina lasteaias.
11. novembril - isadepäeva tähistamine
Roela lasteaias-põhikoolis.
16. novembril - Ivar Letti teater Pajusti ja
Vinni lasteaias “On vaid hetk”
21.-23. novembril . “Terve VPG”- teatevõistlused
23. novembril - kadrikarneval Tudu lasteaed-põhikoolis24. novembril - mängupidu “Kadritrall”
Vinni lasteaias “Tõruke”
24. novembril - jäätmeprogramm “Ferda

sorteerib prügi” Vinni-Pajusti gümnaasiumi 1. klassile
25. novembril kell 10.00 - “Laske Kadrid tuppa tulla!” - mängupidu Kulina lasteaias
25. novembril - kodanikupäev külalisega Tudu lasteaias-põhikoolis
25. novembril - koolitus “Väärtuskasvatus lasteasutuses” Roela ja Tudu lasteaia-põhikooli õpetajatele
27. novembril - koostööprojekti “ Koduküla järje hoidjad” lõppüritus Roela
rahvamajas
28. novembril- I advendinädal Kulina
lasteaias
28. novembril - I advendi kontsert Tudu
lasteaias-põhikoolis
28. novembril - advendiküünla süütamine Vinni lasteaias” Tõruke”
28. novembril - kodanikupäeva tähistamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis
Koostas asutuste andmete põhjal
Margit Diits

Suur tänu kaastööde eest! Teie järgmised kaastööd on oodatud 17. novembriks. NB! Ikka pildid ja tekstifailid eraldi, kirjatükkidele autorid alla!
Pajusti klubis alustavad:
- Linetants esmaspäeviti kell 19.00
alates 31.oktoobrist. Juhendaja Katrin, tel 551 8047
- Jooga - kolmapäeviti kell 18.0019.15 alates 26. oktoobrist juhendaja
Ruth
- Meesansambel ootab uusi lauljaid
neljapäeviti kell 16.00 – juhendaja

Inge
- Naisrühm “Tantsutriinud” ootab uusi
tantsijaid kolmapäeviti kell 19.0 juhendaja Ene
- Keskealised ja nooremad naised ootame teid laulma esmaspäeval 7. novembril kell 18.00 juhendaja – Reet
Huumori-satiiri trupp – ootab uusi huvilisi! Juhendaja Ülle, tel 329 6102

Laura Rohtla Oslo MK etapil 2011.a. Foto: erakogu

Noored suusasportlased lõpetasid äsja
käimasoleva 2011-2012 hooaja ettevalmistusperioodi ühe tugevama treeningtsükli Austrias Ramsau keskuses. Eeri
Vahtra, Laura ja maratonideks valmistuv Timo Juursalu jõudsid Ramsau laagrist tagasi pühapäeva õhtul.
Treener ise tuli mööda maad
bussiga koos kahe laskesuusatamise
koondise sportlase - Siim Ala ja Priit
Viksiga ning Eeri venna Enoga. Treeningseltskond oli sel aastal hästi kirju.
Lisaks neile olid veel kohal kahevõistlejad, vennad Han-Hendrik ja Kail Piho.
Õnneks olid teeolud head ja buss
jõudis 24 tunniga Otepääle.
Rõõmustab see, et treeninglaager 26. septembrist kuni 16. oktoobrini
läks plaanitult. Sporlased tegid kolm
seitsmepäevast treeningtsüklit. Selle
sees sai üleval, 2700 meetri kõrgusel
gletseril, käidud 14 korda. Sõltuvalt sportlasest kogunes 300-500 km ja 25-35 treeningtundi suuskadel. Kogu treening
maht oli 65-70 treeningtundi ja 650-800
km.

Ilmad olid Austrias ilusad. Nii
minnes kui tulles paistis suvine päike.
Teise nädala jooksul sadas gletseril mitu
päeva järjest lund - kokku 80cm ning
olud läksid tõsiselt talviseks. Külmemad
ilmad olid -8 kraadise pakasega.
Esimestel päevadel rajaseis ei
olnud küll eriti rõõmustav, kuid tänu tänapäevasele rajatehnikale freesiti ka jäine rada pehmemaks ning pressiti korralikult kinni.
Järgmisel nädalal on sportlastel
kavas kehalise töövõime testimine
Tartrus SA Tippspordiuuringute Keskus
ja siis saab anda hinnangu sportliku seisundi ja viiekuuse ettevalmistusperioodi kohta.
Viimane ettevalmistus enne
võistlushooaega algab Põhja-Soomes,
Olose suusakeskuses 30. oktoobril.
Selle sisse jääb ka võistlushooaja algus:
esimesed stardid on Olosel 11.-13. novembril ning MK sari läheb käima 19.20. novembril Norras Beitöstöleni suusakeskuses.
Treener Kalmer

