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Vinni NST spetsialistid said kokku
Septembri keskel kogunes Vinni spordikompleksi umbes 50 endist Vinni NST
spetsialisti.
Kokkutuleku avamisel kõnelenud Enno
Mähari sõnul on spetsialistide kokkutulek
väljakasvanud kunagistest Vinni näidissovhoostehnikumi raamatupidajate kokkutulekutest. Kuigi maaelu on teinud tohutu
tagasimineku, pole vaja vanu aegu taga
nutta ega ajalugu ümber kirjutada. Oleme
näinud nii sotsialismi kui kapitalismi häid
külgi ja pahupoolt. Majanduslikus mõttes
oleme edasi läinud, sotsiaalses mõttes on
toonased osakonnakeskused teinud tohutu
vähikäigu. Vaekülas olid omal ajal ideaalne rongiliiklus, töötas kaks sauna (!),
muust rääkimata. Siiski ei ole Vinni mail
toimud suuri sotsiaasleid katastroofe, nagu
nii mõneski paigas on juhtunud. Omandireformi käigus läksid Vinnis osakonnad
tervikuna uuele omanikule üle koos loomadega, täies tükis, ehk sellisena, nagu
nad sovhoosiajal olid.
Marve Morgen soovis, et las kõik
vana ja halb jääb ukse taha ja tundkem rõõmu jällenägemisest. Ka see kokkutulek on
meie aeg.
Toimkond käis suvel ka Heino Kallaste ja Valfred Subani haual. Majandijuhi
Heino Kallaste surmast möödus tänavu 20
aastat. Väikese mälestushetkega meenutati meie seast lahkunuid.
Oli palju rääkida, meenutada. Päevajuht Samuel Golombil oli igale esinejale
kaasas soov: ärge pikki kõnesid pidage!
Koduloo talletaja August Kondoja
meenutas, et ta taipas õnneks juba varakult, et ka Vinni (NST) ajalugu vajab jäädvustamist. Ta tundis heameelt, et on saa-

Vinni spetsialiste tervitama tulnud vallavanem Toomas Väinaste tõi mitmeid näiteid,
kus algselt sovhoosi plaanides olnud objekt on lõpuks valmis ehitatud Vinni valla ajal.
Foto: Hilje Pakkanen
nud talletatu seniajani alles hoida. Materjalid jäid pärast majandi laialiminekut Vinni
kontorihoonesse. Kuna kontorit enam ei
kasutatud, siis käisid selles sageli vandaalid. Kuigi mehaanikute tuba, kus arhiivi
hoiti, oli lukus, lõhuti lukk alailma ära.
Lõpuks pandi uks seniks voolu alla, kui
asju sees hoiti. Hiljem viidi materjalid
Viru-Jaagupi muuseumisse.
August Kondoja oli välja pannud
omaaegseid vineerkaantega albumeid. Ehk
mäletate veel neid pealt puupõletustehnikaga kaunistatud, kunstnik Elmar Nahko
ilukirjas kirjutatud albumeid, meenutamas

Külade päev Kadilas

töökangelasi, sovhoosi isetegevust ja
sporti, agitbrigaadide kavasid, arstide
visiite, väliskülalisi, seffe…. ? Küll me
olime seal noored!
Samuel Golomb kutsus meenutama
sovhoosiaega.
Ühel hommikul… Hilda Ilves mäletas 60-ndatest üht söödavaest kehva talve, mil lehmadele polnud muud anda,
kui purustatud oksi, maisisüdamikke,
vaid peoga maisi. Ka allapanu polnud.
Loomad pidid sellise söödaga kevadeni
vastu pidama. Ellu jäid. Vintske sugu oli
see sovhoosi lehm.

Vinni-Pajusti
Raamatukogu
tõstab viivitustasu
Vinni-Pajusti raamatukogu annab teada, et alates 1. oktoobrist 2011 on õigeagselt tagastamata teavikute eest võetava viivitustasu suuruseks 4 senti iga
üle tähtaja läinud päeva eest.
Ere Tammeorg,
Vinni-Pajusti raamatukogu juhataja

20. augustil toimus Kadila piirkonna Kadila, Nurmetu, Veadla ja Koeravere külade päev.
Külapäev tõi kokku inimesi Eesti
erinevatest paikadest. Samal ajal
kohtusid ka Kadila kooli vilistlased.
Tervitussõnad lausus projektijuht Lidia Mets. Heade sõnade ja soovidega astusid üles vallavanem Toomas
Väinaste ja volikogu esimees Meelis
Maine, kes tutvustasid ka külade ajalugu. Sõna võttis ka kohalik kunstnik
Ülo–Johannes Sarapuu.
Päevajuht Margus Abel tutvustas päevakava, laadakauplejaid ja
esinejaid.
Sõnavõttudeks oli võimalus kasutada raadiomikrofone, mis osteti
selle ürituse edukaks läbiviimiseks
ning järgnevate ürituste korraldamiseks.
Kadila piirkonna praegused ja
endised elanikud tõid meeleldi näitusele omavalmistatud ja vanavanemategi käsitööd ning piirkonda meenutavaid materjale. Siinkohal tänusõnad Valve Vilule Koeraverest, kes tõi
kauneid linikuid teistelegi näha. Paljudele oli üllatuseks Ülo Sarapuu

maalinäitus. Nurmetu külast pärit
noor moelooja Alina Tubli tõi näha
oma rõivakollektsiooni koos informatsiooniga.
Kadilas tegutseb nii noorte kui ka
täiskasvanute näiteseltskond. Noored olid tublid ja tulid suvel kokku, et
harjutada ja esineda küladepäeval.
Näiteringi juhib Milvi Tubli.
Küladepäeva käigus pakuti rahvale
tasuta lõunasööki kui ka kohvipausi,
mis oli paljudele meeldivaks üllatuseks.
Tudu külakapelli etteaste viis tantsupõrandale vanemaealised peolised.
Kogu peoliste seltskond kogunes rahvamaja ette, et istutada elupuud
sümboliseerimaks koostöötahet ja
külaelu jätkusuutlikkust.
Häid mälestusi ja elamusi mindi
saama üheskoos endisest koolimajast ja ajalootoast, paljudele oli uudiseks, et majas tegutseb ka raamatukogu ja noortetuba.
Et kõigil põnev ja lõbus oleks, viis
päevajuht läbi mänge ning võistlusi
igale eale, iga vaba hetke sisustas ta
naljajuttude ja anekdootidega. Kogu

Sõnumid

päeva tegevus toimus kahes hoones
ja õuealadel.
Huvi pakkus ka küpsiste väljapanek ja maitsmise võimalus. Hiljem
selgitati välja ka parim küpsetaja, kelleks oli Angela Oja.
Omajagu põnevust ja elevust tekitas laadakauplejate olemasolu ning
õnneloos, kus iga pilet võitis.
Õhtul sai jalga keerutada tantsimisega KalevBand saatel, mis kestis
hommikutundideni.
Kokku registreeris end küladepäeval 188 inimest.
Kohalesõiduks Vinni valla eri paikadest oli organiseeritud tasuta
transport, tuldi ka ühistranspordiga,
autodega ja jalgsi.
Peale Kadila piirkonna külade
päeva toimumist on tagasiside olnud
vaid positiivne. Inimesed teevad ettepanekuid järgnevateks üritusteks
ning on avaldanud soovi sagedamini koos käia ja tegutseda. Üritus rõõmustas vanemaealisi taasnägemise
üle, pakkus vaheldust nii Kadila piirkonna kui ka kaugemalt tulnud inimestele.
Üritus sai teoks tänu projektile
„Kadila piirkonna külade päev”, mida
rahastas Leader programm ja
Kadila Naisselts.
Tänusõnad kõigile toetajatele,
abilistele, esinejatele ja peolistele!
Kadila Naisselts
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Heakorrakonkursil selgusid
kaunimad kodud
Tänavune heakorrakonkurss on jõudnud
lõpusirgele. Heakorrakomisjoni ettepanekul
otsustas Vinni vallavalitsus tänavu tunnustada nii kauneid kodusid kui ka talumajapidamisi ja korteriühistuid.
Elamute kategoorias tunnustab Vinni
vallavalitsus tänukirja ja 100 euro suuruse
kinkekaardiga perekond Kärdi elamut (Roosi 6) Roela alevikus. Vallavalitsuse tänukirja
ja 75-eurose kinkekaardiga tunnustatakse
perekond Semenkovi Mõd-riku külas Täkusamba tee 6, Külli Partsi ja Jaanus Mullamaa elamut Roelas Tartu mnt 25, perekond
Tafenau elamut Kakumäe külas Ringi 12, perekond Lindre elamut Pajusti alevikus aadressil Tartu mnt 24 ning perekond Mäe elamut Tudus Tamme 6.
Talutüüpi maakodude kategoorias autasustab vallavalitsus tänukirja ja 75-eurose

kinkekaardiga perekond Männiku Männikumäe talu Koeravere külas ning perekond
Klammeri Raja talu Voore külas.
Korruselamute kategoorias tunnustab
vallavalitsus 75-eurose kinkekaardiga Ülase
ja Põllu 6 korteriühistut Vinni alevikus.
Vallavalitsuse tänukirjaga tunnustatakse
veel MTÜ-d Vinni Spordiklubi Tammed Vinni staadioni eest, perekond Aasmetsa Kõlametsa talu Inju külas, Kiige 3 korteriühistut
Vinni alevikus, Anneli Gaveri ja Rein Aaveli
Raini talu Koeravere külas ning Rauno Võrno
ja Veronika Mäesaare Paemurru talu Kehala
külas.
Tänukirjad ja kinkekaardid antakse tunnustatutele üle Roela Rahva Majas.
Peeter Kalvet
keskkonnanõunik

Vinni päevakeskus alustas
Suvi on selleks korraks läbi saanud. Seniks,
kuni tuleb uus kevad oma suveootustega,
saame aga taas kokku päevakeskuses.
Eakamatel inimestel, eriti üksikutel on
vägagi vaja kodust välja tulla, kaaslastega
suhelda. Käia koos kepikõnnil, nautida ujula
mõnusid, võtta osa klubi üritustest jne.
Oktoobris algab Vinni Päevakeskuses taas
hooaeg Helve Ploomi ja Tudu Rahvamaja
laulunaistega. Mälu saab uuesti treenida Anu
Joonuksiga ning muidugi iga neljapäevane
võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.

Jagub ka muud huvitavat: kohtumisi, loenguid erinevate erialade esindajatega - psühholoogide, toitumisspetsialistide, arstidega.
Samuti on kavas korraldada koos valla klubidega teatrikülastusi jpm.
Esimest korda pärast suvepuhkusi koguneti päevakeskusesse 22.septembril suve
ära saatma ja tegema plaane algavaks hooajaks.
Päevakeskuse perenaine
Eve Kukor

Eesti suurim hõbepappel sai
ajalooks
Pühapäeval, 18. septembril jättis Tudu rahvas hüvasti Tudu aleviku ja kooli sümboliks saanud Pilvepuuga - hõbepapli ehk
hõbehaavaga. 80-aastase väärika põlispuu
seisund oli aastatega muutunud kehvaks
ja puu väga ohtlikuks. Seetõttu lubas Keskkonnaamet looduskaitsealuse Pilvepuu
oksad maha saagida. Kasvama jäeti mõnemeetrised tüved lootuses, et puu ajab neist
kevadel uued võrsed.
Puusaagimises osalesid päästjad, va-

Hardi Hliuhka foto Tudu kooli veebilehelt
batahtlikud ja kohalikud inimesed.
Pilvepuu ajaloo kohta on kirjas Tudu
kooli veebilehel, et puu istutati kooli juurde 1929. aasta kevadel. Istiku tõi koolijuhataja Minna Vaatsepp oma kodukohast ja
selle istutasid Jüri Lohu ja Enn Muldma.
Praegsueks oli puust sirgunud ligikaudu
30 meetri kõrgune “pilvepuu”. RMK hinnangul oli tegemist arvatavasti suurima
hõbepapliga Eestis.

Vilde kirjanduspreemia zürii soovitab:
Nasta Pino “Seal kus rukkiväli...”
Selle loo keskmeks on ühe lapse maailmanägemine, mille lõhub järsku suur sõda.
Minajutustaja on pärit Setumaalt, poeetilisest
paigast, kus on elanud nõiad ning alguse
saanud legendid ja rahvapärimused, aga ka
rahvuslik käsitöö, vanad pulmakombed,
lõõtspillimäng, leelotamine, improviseeritud
laulmine ja ainuomane kokakunst. Põlvest
põlve on see edasi kandunud, sajandeid elus
püsinud.
“Laiema loetavuse huvides olen kirjutamisel loobunud murdekeelest, setu keel

on eestlasele salapärane ja võib-olla ka liiga
raske,” on autor arvanud.
Soovitades usume, et selle raamatu lugejale meenuvad oma lapsepõlvemälestused, neid on siis hea võrrelda. Hea ettekujutuse korral aitab Sul mälestusi elustada Artur
Rinne laul.
Nasta Pino on Vilde kirjanduspreemia
laureaat - 2001. aastal raamatu eest “Vaikne
on”. Preemia kätteandmine toimus tookord
Roela raamatukogu kirjandusõhtul.
Ilme Post
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Vinni NST spetsialistid said kokku
Viimane ühismajandi juht Jaan Ots
meenutas üht hommikut, kus ta jõudis tööle alles kella kümneks. Põhjuseks tolleaegne lobitöö, mis sel ajal seisnes oluliste instantsidega koos Veski tares viina
võttes ja nii sovhoosile hädavajalikke limiite välja kaubeldes. Jaan Ots meenutas,
et karmisõnaline sovhoosidirektor Heino Kallaste käratanud järgmisel hommikul
peale: ”Kus sa, k….t, olid?” “Olin tõeliselt
purjus,” tuli tippspetsialistilt aus vastus.
“Vaat’ see on tõeline põhjus!” võtnud
majandijuht alluva vabanduse vastu.
August Kondoja meenutas üht õpilaste tutvumiskäiku lehmalauta. Kuidas sa
lapsi loomade ligi lased, kui pori on põlvini. Karjak tuli siis mõttele vedada lapsed
reega lauta... Neis lautades elavad praegu
Prooveri hobused.
Muusikalist külakosti pakkus Tudu
kapell koos Tudu-Pajusti naisansabli ja
Erich Karroga.
Kokkutuleku üllatus oli eht Vinni
NST-lik: jagati suitsuvorsti ja kanamune!
Mälestuseks said osalejad kaasa veel medali ja vimpli. Üllatav oli ka inimeste huvi
tookordse töörabamise peavõidu – punalipu vastu: selle taustal tehti palju pilte. Ka
ühispildi taustaks tõmmati punalipp laiali.
Hele Moori arvates oli tore kokkutulek: “Kahju ainult, et aastad aga lähevad ja
lähevad. Iga kord, kui lähed kokkutulekule, siis mõtled hirmuga, et kes nüüd jälle
vahepeal on lahkunud ja temast on jäänudki ainult mälestused...”
Oldi seda meelt, et kokku võiks tulla
edaspidigi.
Aitäh korraldajaile!
Hilje Pakkanen

Vinni Sovhoostehnikumi Infoleht
1990.a oktoobrist kirjutab, et 26.oktoobril tähistas Vinni Sovhoostehnikum pidulikult oma asutamise 50. aastapäeva.
“Majandi alguspunktiks loeme
praegu Vinni ST koosseisu kuuluva
Küti riigimõisa asutamist 1990.a märtsis Eesti Vabariigi valitsuse otsusega.
Möödunud 50 aasta jooksul on meie
majandil olnud nii paremaid kui halvemaid päevi, kuid majandit on iseloomustanud üldiselt lugupidav suhtumine töö vastu,” kirjutas toonane Vinni
Sovhoostehnikumi direktor Jaan Ots
infolehes.

Nostalgia
Täna meenutan ma olnut,
ammu kadun`d kaugeid aegu.
Sõpru kalleid, kes kord läinud
neid, kes eemal minust praegu.
Elu veeren`d omasoodu,
rohtun`d vanad käidud rajad.
Lugusid, mis koos meil loodud
meelest aga ei vii ajad.
Sõprust ei või unustada,
liialt väärtuslik see tunne.
Seda ei saa purustada,
korraks vaid see suikub unne.
Küll kord jälle kokku saame,
olgu siin- või sealpool ilmas.
Möödunut siis meenutame,
naerame, et pisar silmas.
Hele Moor
Vinni Ühismajandi raamatupidaja aastatel
1990-1995, hiljem OÜ Küti Mõis
pearaamatupidaja 1995-2005

Vinni spordikompleksi seminariruum oli rahvast täis. Esiplaanil kokkutulekute algtaja Marve Morgen. All: ühispilt, taustaks punalipp.
Kombaini mürinast kaikumas laas,
saabunud on öö
Kuigi on jahe ja kastegi maas,
kombainer ei katkesta tööd.
Nii töötasid Tervonen, Leiten
ning Määr ja Muldmaa ka.
Me meeste tublides kätes
on rikkalik viljasaak.
Kelle vaevalt löönud kaheksa,
kui põllul sigin-sagin,
seal rassib Kati Tervonen,
brigaad tal üsna tragi.
Ta tubli on ja nõudlik ka.

Virgestusala atraktsioonid
toovad vinnilastele rõõmu
Vinni Gümnaasiumi, Vinni-Pajusti staadioni
ja Vinni Spordikompleksi vahetus läheduses avati esmaspäeval virgestusala atraktsioonid, mis sobivad igas vanuses tervislike eluviiside nautijatele. Metallist treeninguseadmed on vastupidavad, erksavärvilised
ja ilmastikukindlad.
„Üha rohkem inimesi on hakanud aru
saama kehalise aktiivsuse ja tervislike eluviiside vajalikkusest. Paljud inimesed veedavad suurema osa oma elust siseruumides,
aga kui soovitakse olla terved ning heas
vormis kõrge eani, siis tuleb rohkem viibida
värske õhus ja päikese käes,” ütles Vinni
Spordiklubi Tammed juhatuse liige Gustav
Saar.
Saare sõnul sobivad Vinni aleviku

Direktor Heino Kallaste tööeesrindlaste albumist

virgestusalale paigaldatud treeninguvahendid kõikidele vanusegruppidele, alates koolieast kuni vanuriteni. „Atraktsioonipargi
eesmärgiks on pakkuda piirkonna avalikus
ruumis liikumisharrastuslikuks tegevuseks lisavõimalusi,” lisas Saar.
Treeninguseadmedaitavad lõõgastuda ja end vormis hoida ning on mõeldud
erinevate kehaosade tugevdamiseks ja treenimiseks.
Samuti muudab värskes
õhus treenimine enesetunde reipamaks, suurendab
vastupidavust ja parandab lihaste liikuvust ning liigeste
painduvust.

Töös püüab kvaliteeti,
nii ütles Vinni agronoom,
kui kokkuvõtet tehti.
Kas Vetiku Veerat sa tunned ja tead,
vasikaid talitab ta.
Loomad tal ilusad,
prisked ja head,
neid ta poputab.
Siin Vetiku järved ja põllud
ja kaunid Mõdriku mäed
me naiste tublides kätes
töörahva õnne sa näed.
Agitkavast

Virgestusalale paigaldati üksteist elementi. Atraktsioonid asuvad gümnaasiumi
ja staadioni vahelisel alal oleva kuuseheki
kõrval. Hekk pakub head tuulekaitset. Alale
paigaldati ka kolm seljatoega pargipinki.
Projekti eestvedaja oli MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed, seda rahastati PRIA meetmest 3.2 „Külade uuendamise ja arendamise
investeeringutoetus” alt. Projekti rahastamisesse panustas ka Vinni vald.
Anti Ronk

Rakveres toimus
seebikarpide suursõit
Esimesel koolipäeval, 1.
septembril toimus Rakveres seebikarbiralli, kus iseehitatud mootorita vähemalt kolmerattalised sõidukid võtsid omavahel mõõtu. Laskuti Vallikraavi tänava suunal.
Sõidukid pidid olema
võimelised kaldteel liikuma ning neil pidid kindlasti olema nii töötav juhtimisseade (rool, lenks) kui ka
toimivad pidurid.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi koolmeistri Mart
Pitsneri sõnul on kogu
„seebikarbinduse” mõte
anda meie üsna rahavaesel Tank Ruudi kihutas tossutades mäest alla. Foto: Hilje
ajal isadele-poegadele või- Pakkanen
malus midagi huvitavat
Linde Tallinnast, Hugo Vaino ja Andrus
üheskoos meisterdada. „Seebikarpe saab
Vabaorg Lääne-Virumaalt.
teha peaaegu kõigest – ka vana plekkvann
”Veel üks huvitav asi - isiklikult kuulläheb selle tegevuse juures „kaubaks”
sin, kaht isa, kes oma lapsele järgmiseks
ning lisaks käelisele tegevusele arendab
võistluseks ka auto lubasid ehitada,” lisas
see ka loomingulisust. Hea on ka see, et
Mart Pitsner.
seebikarpe saab meisterdada-arendada ka
Tulemused.100 meetrit paigalstardist:
kooli tööõpetuse tundides,” lisas Pitsner.
1.Belarus, aeg 21.92. 2.Vinni Punn, 21.94.
Seebikarbiralli eesmärgiks pole mak3.Välgunool-Hiireke, 21.96 (ainus tütarsimaalse kiiruse saavutamine. See tähenlaps). Maksimumikiirus (radariga mõõdedab, et võitjaks ei pruugi tulla sõiduvatud): 1.Tornaado A 32 km tunnis, 2.GAZhend, mis läbis kõige kiiremini teatud tee51 Kolhoosielu edendajad 31 km tunnis.
lõigu.
3.Rakett 31 km tunnis. Eripreemiad: K-Rait
Võistlustel hinnatakse autode ehita- kõige väiksemad rattad. Tornaado - kõimisel kasutatud huvitavaid lahendusi, fange suuremad rattad. GAZ-51 - Kolhoositaasiarikkust ja loomingulisust.
elu edendajad - ühiskondliku lähenemise
Eraldi tänasid võistluste korraldajad
eest. Välgunool-Hiireke - ainus naispiloot.
ka tublisid isasid, kes oma poegadele autoAnti Ronk
sid konstrueerida - ehitada aitasid: Indrek

Vinnilastel on plaanis
korraldada punnvõrriralli
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi lapsed ja
õpetajad on oma
tehnikahuvi ning oskusi tõestanud
seebikarpide ja mudelautode ehitamisega ning rallide korraldamisega. Nüüd
on tekkinud idee
korraldada ka suursõit punnivõrridele.
„Kes praegustest täiskasvanutest ei
mäletaks aega, mil
ilma tegid turtsuvad
ja plärtsuvad, ent siiski - vahel küll kondiauru abil -, edasiliikuvad võrrid, sääreväristajad, punnvõrrid
ehk siis lihtsalt plödad. Heal lapsel oli mitu
nime,” rääkis Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpetaja Mart Pitsner.
Kuna kõik uus on hästi unustatud
vana, siis on need sõiduriistad taas populaarsust kogumas. Käes on aeg aastaid
kuuri all seisnud vanaisa sääreväristaja
välja tuua, tolmust puhtaks nühkida, ära
õlitada ning sõidukõlblikuks putitada.
Ikka koos isa ja/või vanaisaga. Lapses kasvatab see huvi tehnika vastu. Isa
saab veeta rohkem (kvaliteet)aega koos
lastega ning vanaisas toob see hingepõhjast välja ununenud mälestused. Krooniks
on loomulikult sõit põriseval kaherattalisel.
Pitsneri sõnul on Eesti olemas ka üsna
mitmeid seltskondi, kes vana hea asja unustusehõlmast välja tuua tahavad. Nende seas
nüüd ka meie.
Eesmärgiks on luua Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi tehnoloogiaringiga oma
võrriklubi. Et siis sarnaselt mitmete teiste
kollekiividega Eestis (Abja Tehnikaklubi,
Saku Sääru, jt) õppida tundma nii mootorite tööpõhimõtteid, remontida ja renoveerida võrre ning osaleda üle-Eestilistel võistlustel. Kavas on korraldada ka oma võistlusetappe.
Esimese võistluse võiks Vinnis korraldada juba käesoleval aastal, kui vaid
võrrid olemas oleksid.
„Kahjuks, nagu praegusele ajale iseloomulik, napib meil klubi tegevuse alustamiseks võrre. Koolil on olemas korralikud tööõpetuse ruumid, kus vanadele

“rontidele” uus elu anda, ja entusiasmi täis
„tsikliehitajad”, ent tulevasi võistlus- ja näitusemasinaid endid napib,” selgitas Mart
Pitsner.

Siit ka lehelugejatele suur palve
- kui kellelgi seisab kasutult mõni kunagi põrisenud noorpõlvemälestus
või selle detaile ja ta on nõus need
(kasvõi sümboolse tasu eest) loovutama, andke endast teada VPG Tehnoloogiaringi juhatajale Rein Leichterile
telefonil 5554 0415 või e-posti aadressile
rein.leichter@mail.ee või Võrri- ja seebikarbiklubi pressiesindajale Mart Pitsnerile
5808 1829, mart@surimuri.ee.
Oodatud on teated ka neilt, kes on
nõus seda üritust mingil muul moel toetama ja aitama.
Kes soovib plaanitavast punnirallist
oma pilliga osa võtta, võtku samuti ühendust.
Anti Ronk
Stuudio Alima annab teada: kõhutantsu treeningud Roela Rahva Majas
alates pühapäevast, 25. septembrist
17.30.
Oodatud kõik huvilised sõltumata
vanusest pikkusest ja kehakaalust.
Varasem tantsukogemus ei ole
oluline.
Tunnitasu täiskasvanutele 1.50 eurot,
õpilastele tasuta
Info: Epp 55638128,
epp.kaljos@mail.ee
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Kõik ei olnud
Jukud, kuid
Juhaniks tahtjad
kindlasti
16 noormehele algas uus õppeaasta keset augustit. Seda mitte Soomes ega suure sundusega. Omal vabal tahtel koguneti neljal päeval Rakvere Ametikooli, et
algul kuulata õpetaja Heinar Einla õpetussõnu metallitööst ja hiljem proovida
kätt kooli uue sisseseadega õpperuumides.
Kõik sai alguse Rakvere Ametikooli
teatest, milles kutsuti huvilisi/õpilasi uuenenud kooliga tutvuma. Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja ja tehnoloogiaringi juhendaja Rein Leichter oli
juba Ametikooli töölaudade vahet sammunud ja tutvustusjuttu kuulanud. Mõte
suundus praktilisemale tegevusele ja seda
oma poistega. Abikäe ulatasime MTÜ Vinni Spordiklubi Tammedest. Meie tegevus
ei piirdu vaid spordiga, vaid hõlmab ka
harrastustega tegelemist. Seega sobis idee
meie eesmärkidega. Leidsime meetme,

kuhu poiste koolitamiskulude katmiseks kaasrahastamistaotlus esitada.
Meie piirkonna
LEADER tegevusgrupp MTÜ Partnerid kiitis kirjutatu
heaks ning õpetaja
Leichter kutsus tehnoloogiaringis oma
harrastustega tegelevad noored enne
kooli kokku. Eesti ja Euroopa Liidu laualippude ning LEADER meetme logodega illustreeritud teabetahvli taustal loeti
õpetussõnad riskidest ja ohtudest metallitöös, milledest hoidumist kinnitati allkirjadega. Järgnesid praktilisi oskusi andvad
õppepäevad, kus seadmete kasutamisega
kaasnevad sädemed ja leegid loodetavasti söövitasid huvi edaspidiseks harrastuslikuks tegevuseks.

Kollektiivselt meistriks

Tänusõnad kuuluvad Rakvere Ametikoolile ja eriti täiendõppe osakonna juhatajale Ada Väädile, kes korraldas toreda
koolitusprogrammi, kus oma osa said pea,
käed ja kõht. Üritust vedas Vinni vald ja
seda bussijuht Helduri näol. Jõudu ja sitkust oma asja ajamisel soovime ka ringijuhendaja Rein Leichterile, kes ärgitab
poisse tehniliste aladega tegelema. Praktiline väljund on seebikarbikas. Kaugel see
insenerikutsegi poistel on.
Gustav Saar
Kaasaaitaja Vinni Tammedest

Tour de Vinni Perekodu
Nüüdseks juba suuremat tuntust kogunud jalgratturi ja meie patrooni
Rein Taaramäe sportlikud pürgimused ja saavutused on nakatanud
kogu Vinni Perekodu kollektiivi. Kirev -kirju ja teguderohke suve algusesse jäi koos Rein Taaramäega
sporditarvete kaupluses käimine,
kus ta aitas meil kvaliteetset kaupa
valida ja kauples välja suure allahindluse turvavarustusele. Ostetud
rulluisud ja tõukerattad tõid laste
silmadesse rõõmusädeme, ja mis
peamine - möödunud suvel ei olnud vaja tänu soetatud kaitsmetele ja kiivritele ravitseda ühtegi haava ega marraskil põlve, kipsist rääkimata.
Juulikuu keskpaigas perekodus
korraldatud rattaralli Tour de Vinni
haaras terve kollektiivi, kus osalesid
ka tegusad sotsiaaltöö praktikandid.
Sõltumata vanusest või võimekusest, olid võistlusel kõik osalejad võrdselt võitjad. Sportlike tegevustega oli
sel suvel palju lapsi hõivatud.
Sumomaadluses oma vanuseklassis
hulgaliselt medaleid saanud Artur
treenis kümnepäevases laagris Otepääl. Korvpalli harrastavad poisid
käisid nii laagrites kui võistlustel. Perekodu ostetud tuusikud pakkusid
viieteistkümnele lapsele võimaluse
veeta sisukalt aega Karepal loovusja seikluslaagris. Augustikuu algusesse jäänud väljasõidule Vembu-Tembumaale tuli pilvealune ja mõningate vihmasabinatega ilm ainult kasuks,
kuna kõikvõimalikud atraktsioonid
olid meie päralt - ja seda ilma järjekorras seismata! Elevust ja kaasaelamisärevust tekitas perekodus 15-aastase tütarlapse Christina sõit
Ssireumi MM-i võistlustele LõunaKoreasse Souli, kus tal tuli endast
vanemate sportlastega rinda pista ja
saavutas 5. koha. Iseenesest mõistetav on spordipoiss Ragnari ja treener Väino Kondoja jätkuv töö ikka
paremate ja paremate saavutuste
nimel. Selle tõestuseks on suvel Leedus U16 Balti matsil 1500m jooksus
võidetud 3. koht. Noormehe pühendumus ja tegemised Kaitseliidu noorkotkaste ridades väärivad juba eraldi artiklit.
Eestimaa XIII suvemängud eriline sündmus meie jaoks juba seetõttu, et lapsed said kogeda tunnet,
mida pakub töö vabatahtlikuna ning
olla ise abistaja, mitte abistatav. Lapsed said Rakvere Spordihallis korraldatud mängude läbiviimisel „abikohtunikena“ hästi hakkama.
Perekodu kasvatajad Annely
Nõmmiste ja Kersti Õunapuu kirjutasid MTÜ Meie “hoolime” kaudu
mitmeid projekte ja olid ka eestve-

Kuidas see võib juhtuda? Vastus on lihtne- tuleb mängida jalgpalli ja seda soovituslikult Vinni Tammede meeskonnas.
Saab veelkordselt teada anda, et Vinni
vallast sirgunud noormehed on tosinajagu aastaid osalenud Lääne-Virumaa meistrivõistlustel jalgpallis ja viimasel kuuel
aastal meistrimedalid kaela saanud. Sel aastal lisandus klubile ka võistluste korraldamise pool, mille põhiraskust kandis Kaarel Saar. Ja peab ütlema, et osalenud seitse
meeskonda tunnistasid ettevõetu kordaläinuks. Vinni-Pajusti staadion võõrustas
suvekuudel pea igal nädalal võistlevaid
meeskondi. Sel aastal osalesid meistrivõistlustel peale Vinni Tammede veel SK
Tapa (II koht), Kadrina (III) koht, kaks võistkonda Väike-Maarjast, RLV Massive ja
Rakvere.
Eriauhinna parimale väravakütile sai
Vinni Tammede mängija Reijo Kuusik, kes
kõmmutas vastaste väravavõrku 10 palli

(auhinna autentsest putsast meisterdas Kaarel Saar). Meie meestest olid resultatiivsed Karel Kutser 6, Maddi Rennel, Siim
Rannamäe ja Alari Tovstik 5, Alari Aunapuu ja Joonas Ljaš 4, Jaanus Kaasik, Raido
Roostalu ja Mihkel Saar 3, Riho Vahtra 2
ning Anti Aadva ja Kaarel Saar 1 tabamusega. Väravavahtidest tunnustati RLV
Massive puurilukku Jüris Sahkurit.
Tänu koostööle Rakvere Spordikeskuse ja Lääne-Viru Spordiliiduga peeti
medaliheitlused Rakvere linnastaadioni
väga heas korras oleval jalgpallimurul.
Suur tänu koostööpartneritele. Meie meeskonna head emotsiooni lõppenud jalgpallihooajast aitab ülal hoida tegevustoetus
Vinni vallalt. Nii et vastastikku Vinnilt
Vinnile.
Meistriks mängib Vinni Tammedes!
Gustav Saar
Vinni Tammed

Miks õppida idamaist
kõhutantsu?
dajaiks Avatud Eesti Fondi rahastatava programmi täitmisel. Üritused,
laagrid ja projektid„Läbi andmise
rõõmu tervete väärtuste juurde“,
„Vinni noored iseseisvaks kodanikuks“ ning „Sotsiaalprogramm asenduskodu noortele“ vältasid terve
suve ja pakkusid perekodu kasvandikele palju rõõmuhetki. Meeldiv on
see, et laagrites viidi läbi erinevaid
arendavaid ja harivaid tegevusi: valmistati roopille, toimusid muusika- ja
saviteraapia tunnid, õpiti kompassi
ja kaardi abil metsas orienteerumist
jpm. Programm lõppes 29. augustil
sõiduga Alutaguse Seiklusparki.
Sellega veel laagrite loetelu ei
lõppe. Nagu eelmisel suvel, nii ka tänavu, said suuremad tüdrukud Võsul Kaitseliidu naiste korraldatud
puhkelaagris suvemõnusid nautida.
Vaatamata tihedale laagrisuvele, jäi
aega ka heategijate, pillimängijate,
lauljate ja teatritegijate vastuvõtmiseks. Eraisik Romeo Savinski kinkis
perekodu lastele võimaluse veeta
suurepärane päev Tallinna Looma-

aias, tasudes nii bussi, toitlustamise
kui giiditeenuse eest.
Igapäevaellu tõid meeldivat vaheldust tublide praktikantide Kadi,
Greete, Signe, Kristeli, Marise ja kasvatajate läbiviidud meisterdamised,
võistlused, jalgrattamatkad, telkimised ja laadapäev, kus isetehtud raha
eest sai isetehtud küpsetisi ja muud
laadakraami välja lunastada. Aktiivsemaid ja eriti tublisid lapsi premeeris perekodu Aqva Veekeskuse pääsmega.
Vinni Perekodu tänab toreda
suve eest erinevaid laagrite, võistluste, etenduste ja ekskursioonide
korraldajaid ning läbiviijaid.
Tõepoolest, kõik möödunudsuvised ettevõtmised võib Rein Taaramäe tegemistest ja saavutustest inspireerituna panna ühise nimetaja alla
-Tour de Vinni Perekodu. Soovime ja
usume, et suvest ammutatud energiat jätkub sügiseks, talveks ja
kevadekski....meile kõigile!
Perekodu nimel Virve Sassi ja
Ragnar Piirjõe

Viru-Jaagupi jõusaali lisandus varustust
Viru-Jaagupi noortetuba sai avatud noortekeskuse programmist jõusaali uusi spordi vahendeid: matte, maadlusnuku, poksikoti ja kaks paari poksikindaid.
Siiamaani polnud Viru-Jaagupi noortel võimalust siseruumides sporti teha.
Nüüd saavad Viru-Jaagupi noored külmade ja sajuste ilmade saabumisel oma jõusaalis trenni teha ja oma üleliigsest energiast vabaneda.
Treeninguid viib läbi noorte endi
seast Sander Seilenthal ja suur tänu talle
selle eest.
Noorsootööspetsialist
Kerdi Tude

Miks üldse idamaist tantsu õppima hakata?
Kõhutants on kasulik nii kehale kui
ka vaimule - see pakub suurt meelelist naudingut.
Kõhutantsuga on Eestis tegeletud juba
aastast 1996, seega juba 16 aastat ja tänaseks väga suurt populaarsust kogunud nii
linna- kui maapiirkondades. Meil harrastavad kõhutantsu ainult naised, aga LähisIdas tantsivad ka mehed.
Kõhutantsu peetakse üheks maailma
vanimaks tantsuvormiks. See on romantiline ja naiselik improvisatsiooniline tantsustiil. Meie keskendume oma tantsutrennides alguses tehnikale ja seejärel tantsude õppimisele.
Kõhutants erineb kõikidest teistest
tantsustiilidest oma voolavuse, ülinaiselikkuse, romantilisuse ja hurmavuse poolest. Idamaise tantsu liigutused justkui “sulavad ühte kokku” ja moodustavad kaunilt
voolava vaatepildi.
Kes sobivad kõhutantsu tantsima?
Kõhutants on sobilik igale naisele sõltumata pikkusest, vanusest ja kehavormidest,
seega kõigile, kellele meeldib tantsida ning
trenni teha. Tantsutundidesse on oodatud
ka tütarlapsed, kellel on hakanud naiselikud kehavormid juba välja arenema.
Kõhutants mõjutab inimese kõnnakut,
muutes seda enesekindlamaks, graatsilisemaks ja pehmemaks. Samuti muudab tants
kehahoiaku sirgemaks.
Kõhutants sobib nii tantsijale kui ka
naisele, kes pole veel kunagi tantsimisega tegelenud - see tantsustiil aitab liigutus-

tel plastilisemaks muutuda ja keha paremini tunnetama õppida. Idamaine tants on loominguline, lõbus ja romantiline tantsuvorm.
Milliseid lihaseid treenib kõhutants ja
millist kasu annab?
Kõhutantsu liigutused on suunatud rohkem naise kehale kui kätele ja jalgadele.
Kõhutants treenib keha erinevaid piirkondi: nt. tuharaid, puusi, vaagna-, kõhu-, rinna- ja õlalihaseid, samuti käe ning jalalihaseid.
Kõhutants aitab ennetada soolade ladestumist, luuhõrenemist ja radikuliiti.
Aitab ka lapseootel naisel sünnitamiseks
end ette valmistada ja hiljem peale sünnitust lihastel taastuda ja oma endist vormi
tagasi saada.
Kaua kõhutantsu õppimine aega võtab?
Selleks, et kõhutantsu hästi omandada, tuleks olla järjekindel, tahtejõuline ja
kannatlik. Sõnad mis kirjeldavad kõige
paremini kõhutantsu on “pühendumine”
ja “õpihimu”! Paraku ei tule miski siin elus
lihtsalt - nii ka kõhutants areneb, täiustub
samamoodi nagu iga teinegi tantsustiil.
Aga vaev on seda väärt, sest tulemust on
vapustavalt kaunis!
Kõige selle kauni saavutamiseks alustame meiegi oma uut hooaega Roela Rahva Majas 25.septembril. Treeningud toimuvad üks kord nädalas, pühapäeviti kell
17.30-18.30. Täpsem info varsti meie kodulehelt www.alima.net.ee või rahvamajadest. Alati võib helistada ja küsida infot
telefonil 5563 8128.
Epp Kaljos
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Őnnitleme!
Őnnitleme

Haridusüritused oktoobris
1.oktoobil Pajusti lasteaia rongisõidupäev.
1.oktoobril Vinni-Pajusti Gümnaasiumi matkab Koljaku-Oandu matkarajal.
3.okt kell 13.50 YFU õpilasvahetusinfotund VPG 8.-10.klassi õpilastele.
3.-5.oktoobril liikumise „Terve VPG”
jalgpall, saalihoki 1.-6.klassile.
3.-7.oktoobril Vinni Lasteaia” Tõruke” sünnipäeva nädal.
3.-7.oktoobril muusikanädal Roela lasteaed-põhikoolis.
5.oktoobril haridus- ja kultuuritöötajate teatrikülastus Tartu vanemuisesse.
7.oktoobril õpetajatepäev Tudu ja
Roela lasteaed-põhikoolis ning Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
10 oktoobril ohutusõppe projekt”
Nublu aitab” Vinni lasteaias Tõruke.
10.-12.oktoobril liikumise „ Terve
VPG” ujumine 1.-6.klassile.
11.-12.oktoobril praktiline õppus “Leivategu” Kulina lasteaias.
11.okt kell 9.50 hõimupäev VinniPajusti gümnaasiumis - Ungari.
11.oktoobril spordipäev Roela lasteaed-põhikooli lasteaialastele.
12.oktoobril seiklusmäng Tudu lasteaed-põhikoolis.
13.okt 10.00 Kulina lasteaias õppekäik

Viru-Jaagupi muuseumi ja raamatukogusse.
13.oktoobril gümnasistidepäev VinniPajusti gümnaasiumis.
14.oktoobril kolletamispäev Roela
LPK lasteaias.
14.oktoobril Vinni-Pajusti gümnaasiumis stiilipäev-halloween: algklassidele mängud, disko 6.-12.klassile.
17.-20.oktoobril Vinni-Pajusti gümnaasiumis „Tagasi kooli” nädal.
17.okt 10.00 ohutusõpe „Päästja aitab”
Kulina lasteaias.
20.oktoobril Vinni lasteaias külas Nipitiri Teater etendusega „Piimahaldja
saladus”.
20.oktoobril koolilaager Tudu lasteaedpõhikoolis.
20.oktoobril Vinni-Pajusti gümnaasiumi 7.-9.klassi maastikumäng Roela
oosil.
20.oktoobril 17.30 „Lapseea-probleemide varane märkamine” - loeng lastevanematele Pajusti lasteaias.
21.oktoobril veerandilõpuaktused valla koolides.
29.oktoobril Roela lasteaia-põhikooli
9.klass „Vanemuise” muusikali etendusel.
Asutuste andmete põhjal Margit Diits

Klubides, rahvamajades
Roela Rahva Majas:
4.oktoobril kell 12.00 eakate klubi
"Remmelgas" uue hooaja avamine kohvilõuna.
7.oktoobril kell 11.30 projekti "Koduküla järje hoidjad" raames - muusikanädala pidulik lõpetamine
16.oktoobril kell 13.00 eakate päeva
meenutuseks maakondlik tänupidu
"Kui hing on noor"
Kadilas toimub 7. oktoobril kell 19.00
projekti "Tervisliku toitumise kunst"
viimane koolitus - Retseptide õhtu,
kus maitseme tehtut. Esineb näite-

ring uue kavaga.
Kehala klubis: 1.nov. kell 19.00 Rakvere Teatris etendus “Leenane´i kaunitar ”
ühiskülastus,
piketite
broneermine tel. 5554 0294.
Lääne-Virumaa XIX bändide ja pillimeeste pidu toimub Kehala klubis 10.
novembril kell 19. Oodatud on kõik
pillimehed: endised, uued tulijad, põnevad projektid, tantsubändid, loomulikult rohkesti muusikasõpru ja
pidulisi. Info ja bändide registreerimine tel. 5554 0294, e-postiga:
anneratsep@hot.ee.

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Rait Ilves - 29.juulil
Henri Aaron Männik - 4.augustil
Milvi Mari Voda - 9.augustil
Mia Laanemägi - 10.augustil
Kristjan Tepp - 12.augustil
Gerda Kaulen - 13.augustil

Lars Dreifeldt - 15.augustil
Sander Valtin - 16.augustil
Diandra Mund - 30.augustil
Steven Ebber - 8.septembril
Kaur Vikat - 9.septembril
Romet Bavlov - 10.septembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

Jarmo Kaljuvee
Pärja Kruuse
Valdur Karu
Vilma Kivirand
Meinhard Rihm
Rain Sääsk
Irmgard Lääts
Kalev Sääsk

02.11.1986 – 20.08.2011
08.07.1923 – 24.08.2011
19.01.1940 – 30.08.2011
09.04.1935 – 30.08.2011
31.08.1928 – 04.09.2011
25.02.1992 – 16.09.2011
02.06.1924 – 16.09.2011
27.07.1947 – 20.09.2011

Vinnis peeti
piirkondlikku
spordipäeva
Pühapäeval, 4. septembril toimus Vinni-Pajusti staadionil piirkonna sportlik
päev.
Osalejate kohaletoomiseks oli
käivitatud bussiliin Roela – Viru-Jaagupi – Kadila – Inju – Vana-Vinni Vinni. Eriliin sõitis Tudu ja Vinni vahel. Tuldi ka Viru-Nigulast.
Võisteldi skaikidega (rulluiskude
ja -suuskade hübriidid) sõites ümber
Vinni perekodu ja hiljem staadionil
kattega pinnal.
Lisaks skaikidele võisteldi ka lauatennises ning täpsuslöökides ja –söötudes. Täpsuslöögid toimusid värava erinevatesse sektoritesse, mis
andsid erineval hulgal punkte ja täp-

sussööt tuli anda distantsilt mängumannekeenile. Stopperiga mõõdeti
ka kõige kauem õhus lennanud palli
aega. Selleks pidi võistleja andma
tugeva löögi. Noolemängus aga ei
mõõdetud noole lennu pikkust ega
lennuaega, vaid tabamise täpsust.
Paralleelselt toimusid täpsusvise
frisbee ehk plastist lendavate taldrikute viskamine püüdurisse erinevatelt vahemaadelt. Reketimängud,
softpall mudilastele ja teised erinevad mängud-võistlused ealiselt noorematele.
Mängudepäeva lõpetas jalgpallimäng kohaletulnutest moodustatud
võistkondade vahel.
Piirkondliku spordipäeva rahastati MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna
Leader meetmest.
Gustav Saar,
mängudepäeva läbiviija
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed
juhatuse liige

sünnipäevalapsi!
Septembrikuus:
90 Hermann-Heino Leo
90 Ernst Arold
89 Freeni Vilu
88 Erich Vanari
87 Vilma Tanning
86 Jekaterina Vanari
85 Silva Laur
85 Vaike Peterson
85 Arnold-Johannes Davel
85 Sofie Kallas
84 Helgi-Johanna Karafin
84 Alide Mägi
83 Linda Mäits
83 Meida Inno
82 Hilda Tisler
81 Selma Hermsalu
81 Mathilda Kuslap
81 Vaike Vasemägi
80 Heino Kaljuveer

80 Aili Saare
75 Enn Käärt
75 Silja Kuusik
70 Vello Väinsaar
70 Valentina Reimann
70 Uno Valk
70 Lembit Pender
70 Pärja Petai
70 Helgi Lillema
Oktoobrikuus:
91 Linda-Alvine Laks
88 Marta Olt
88 Rosalie Saar
87 Alize-Elvine Pugovkina
87 Viktor Lutus
85 Marta Lutus
85 Rosalia Janikson
85 Helju Aas
85 Arvet Reinsalu
85 Herbert Urbanik
85 Ona Aldona Grube
84 Jenni Teiva

84 Erna Lume
84 Bernhard-Voldemar Kirs
84 Vilma Adama
84 Ilmar Leppik
83 Helmi Reks
83 Ida Lindam
82 Matti Merede
82 Anete Laaspere
82 Heiner-Markvart Moor
81 Silvia Miilo
81 Eha Õunap
81 Rudolf Miilo
81 Heli Oksanen
80 Karl Gerz
80 Paavo Laigo
80 Karl Karafin
80 Milvi Pehk
75 Anna Tolbuzova
70 Helvi-Rosalie Pender
70 Olev Vabaorg

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

Laura Rohtla liigub talvise
suusahooaja suunas
Suvi on talisportlaste jaoks traditsiooniliselt “ree rautamise aeg”. Nii hästi kui seda
tööd tehakse suvel, nii hästi libiseb ka regi
talvel.
Talisportlaste jaoks tähendab see palju treeningtunde ja kilomeetrite läbimist treeninglaagrites.
Laura Rohtla, kes täna on Eesti naissuusatajate liider n-ö distantsisõitudes, on seda Eesti vanasõna järgides liikunud järjekindlalt talvise võistlushooaja suunas.
Augusti lõpul treenis Laura
Otepääl järjekordses treeninglaagris, kus oli plaanis ka miniatuur. Minituur koosneb kolmepäevasest
võistlusest, mille programmis on
jõuproovid nii klassikalises kui vabatehnikas sõidetavatel distantsidel
rullsuuskadel, maastikujooksus,
rattasõidus, aerutamises kui ujumises.
Eelnevad treeninglaagrid on
samuti toimunud Otepääl peaasjalikult Tehvandi spordikeskuse rajatistes ja liikumisradadel.
Esimese treeninglaagriga alustasime 21. mail ja see oli seitsmepäevane. Palju pöörasime tähelepanu osavuse, koordinatsiooni ja
üldise treenituse tõstmisele.
Teist treeninglaagrit 6. juunil
alustasime taas Otepääl kontrolltestidega. Tavapäraselt toimusid testid kõhulihaseharjutuses, suusatajate jaoks
spetsiifilisel kelgutestil,10-hüpetes mäkke
ning neljas erinevas intensiivsustsoonis
toimunud imitatsioonjooksus Tehvandi
suusastaadioni lähedal asuval Kunimäel.
See laager oli juba kahenädalane ja
lõppes 19.juunil.
Kolmas ja neljas laager olid samuti
kahenädalased ja toimusid Otepääl vastavalt 27. juunist 10. juulini ja 18.-31. juulini.
Nendes laagrites toimusid ka esimesed kaks kontrollvõistlust rullsuusatamises ning üks maastikujooksus. Rullsuusa-

tamises oli esmalt kavas 2,2 km proloog
ning seejärel 14 km distants. Sellel aastal
on meie treeninggrupiga liitunud ka kahevõistluse koondise liikmed. Igatahes pakkus Laura neile tõsist konkurentsi ja poistel tuli tõsiselt pingutada, et lõpujoon siiski

enne Laurat ületada.
Maastikujooksu pikkuseks oli 6 km ja
osalemas oli ka kahe viimase suusahooaja
MK-sarja üldvõitja naiste arvestuses Justina
Kowalzcyk. See oli Laurale hea võimalus
ennast võrrelda absoluutse tipuga. Vahe oli
küll selge, kuid samas võis igati rahule jääda Laura tulemusega, kui arvestada, et
Justina oli eelnevalt läbinud juba kaks keskmäestikulaagrit ning tõstnud oma töövõime kõrgele tasemele.
Augustikuus peetud kolmenädalane

laager algas taas kontrolltestidega.
Testid näitasid märgatavat liikumiskiiruse tõusu kõikides intensiivsustsoonides
sooritatud imitatsioonjooksudes. Samuti
olid paranenud kõhulihase ja kelgutesti näidud.
Sel suvel ongi Laura tavapärasest
oluliselt rohkem sooritanud EKE treeninguid. Lahtiseletatuna tähendab see treeningtööd peaasjalikult rullsuuskadel kas
ainult suusakeppidega paaristõukeid või
vahelduvtõukeid sooritades või siis ainult
jalgadega sooritatud liikumist.
Teisiti öeldes antakse teatud
kehaosadele tavapärasest suuremat koormust. Lisaks on
sellist tööd võimalik teha kaldpingil kelgul ja ka spetsiaalsetel kätetöö trenazööridel.
Kõik ikka sellel eesmärgil, et
talvel jala- ja käetõuked oleksid teravamad ja võimsamad.
9. augustil toimus ka
Audentese Spordikooli
võistlus, kus oli kavas hommikul 1,9 km maastikujooksu
ja õhtul 8 km sõitu rullsuuskadel vabatehnikas. Kasutati
Start firma rullsuuski ratta läbimõõduga 71 mm.
Laura võitis mõlemad
osavõistlused. Hommikul
edestas ta Triin Ojastet 27 sekundiga ja õhtul rullidel 1 minutiga.
Laura tervis on seni ilusti
vastu pidanud ning iganädalased treeningtöö kokkuvõtted
kinnitavad head töövõime seisundit ning ka taastumiskiirusega on hetkel kõik korras. 5-palli süsteemis hinnatavad üldine meeleolu, treeningtahe ja treeningvorm on püsinud tasemel
4 ja 5.
Peagi on nn. musta maa ettevalmistus
lõppemas ja algab uus oluline etapp ettevalmistuses – treeninglaagrid keskmäestikus Austrias Ramsau suusakeskuses ja
Põhja-Soomes Olose suusakeskuses.
Kalmer Tramm
Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise
koondise treener

Vinni suusatajate treeningutest
Suur tänu kaastööde eest!
Teie järgmised kaastööd on oodatud
17.oktoobriks.

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.

Talviseks võistlushooajaks ettevalmistumisel lõpetasime kolmapäeval, 14.septembril esimese etapi ehk musta maa etapi. Tänaseks on sportlased läbinud 30003600 km rullsuuskadel, jooksul, imitatsioonil, kulutades selleks 275-340 treeningtundi.
Sõltuvalt sportlasest on igaühele kogunenud 6-10 suvist võistlust, et testida
vaheetappidena ettevalmistustöö mõju.
Usun, et sportlased on uueks ettevalmistusperioodi etapiks valmis ja võime julgelt alustada 25. septembril keskmäestikulaagrit Austrias Ramsau suusakeskuses.
Talvel on sportlasi ootamas kuus Eesti
meistrivõistluste võistluspäeva. Võimalus
on startida kuni 11 Skandinaavia karikavõistluste võistluspäeval Soomes, Rootsis, Norras, Lätis, Eestis ja kuni 20 maail-

ma karika etapi võistluspäeval, nende hulgas siis ka Otepää MK etapp 21.-22.jaanuaril 2012.aastal.
Samuti on tulemas juunioride ja U23
vanuseklasside MM-võistlused 19.26.veebruaril Erzerumis Türgis ja 25.27.veebruaril Eestis Põhjamaade noorte
meistrivõistlused.
Osadele sportlastele on olulisteks
sportlikeks eesmärkideks 6-etapiline
Estoloppet maratonidesari ja 12-etapiline
Worldloppet maratonidesari.
Koostöö teiega on jätkuvalt väga oluline seatud sportlike eesmärkide saavutamiseks.
Sportlased annavad endast parima!
Kalmer, suusatreener

