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Vinni biogaasijaam sai
nurgakivi

Nelja Energia koostöös Askoterm OÜga panid 30. augustil nurgakivi Vinni rajatavale biogaasijaamale. Sügiseks kerkiv kompleks on ühtaegu nii biogaasikui ka koostootmisjaam, kus sõnnikust
ja lägast toodetakse esmalt biogaasi, millest omakorda genereeritakse elektrija soojusenergiat.
Vinni biogaasijaama maksumuseks on 5 miljonit eurot ning selle ehitust
toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Jaama ehituse peatöövõtjaks on KMG
Inseneriehituse AS.
Biogaasijaama nii elektriliseks
kui soojuslikuks võimsuseks on 1363
kW. Jaam hakkab aastas tarbima ligi 90
000 tonni läga ja sõnnikut, mis kogutak-

se kokku ümbruskonna farmidest. Sellest kogusest suudab jaam aastas toota nii
9600 MWh elektrit kui ka sama palju soojusenergiat.
Genereeritud elektrit hakkab
Nelja Energia müüma vabaturul ja soojusenergia on plaanis müüa Vinni asula
kaugküttevõrku. Koostootmisjaama
poolt toodetud soodsama hinnaga soojusenergia katab Vinni asula vajadusest
umbes 50%. OÜ Vinni Biogaas juhatuse
liikme Rafik Asadovi sõnul on lisaks
soodsamale soojusenergiale kohalike
inimeste jaoks biogaasijaamal positiivne
mõju ka piirkonna õhukvaliteedile. „Sõnniku töötlemisel elimineeritakse selle iseloomulik väävli hais ja seega paraneb ka
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September toob tavapärase elurütmi
Paljude kooliaasta alguse tervitustest on meelde jäänud see, milles
tänati õnne, et koos kooliaasta algusega saabus tavaline elurütm.
Taevastki pole põhjust enam pikemalt silmitseda, et leida sealt
mõni üritust rikkuv vihmapilv. Vihmapilved on Eestisse endale tänavu pesa teinud ja las nad olla.
Elu muutub meie laiuiskraadidel
nagunii sügisest üha tubasemaks.
Algamas on uus hooaeg rahva- ja
seltsimajades, treeningsaalides ja
huviringides, päevakeskustes jm.
Loodetavasti leiab igaüks oma
koha kus käia ja millega tegelda.
Teadke, et kõik on oodatud, olge
aga julged huvi tundma.
Vinni vallas on olemas head
tingimused sportimiseks - igas
suuremas keskuses on harjutajate päralt spordisaalid, liikumisrajad. Kergliiklusteed, mis seni ühendasid Vinnit, Pajustit ja Piira kaudu Tõrmat-Rakveret, pikenevad
elukeskkond. Samuti saab läbitöödeldud
sõnnikut ja läga kasutada põldudel väetisena,“ rääkis Asadov. Ta lisas, et biogaasijaama valmimine võimaldab muuta piirkonna farme keskkonnasõbralikumaks.
Põldudelt saab kaotada sõnnikuaunad ja
lautade juurest tahesõnnikuhoidlad.
www.neljaenergia.ee

Klammerite Raja talu on tänavune
kauneim kodu Lääne-Virumaal
Septembri algul õnnitles Lääne-Viru Omavalitsuste Liit Päides asuva O.G.Elektra esindushoone õuel maakondliku “Kaunis Eesti kodu 2012”
konkursi kauneimaid koduaedu. Vinni vallast pälvis tunnustuse perekond Klammeri Raja talu Vinni vallas Voore külas.
Perekond Klammeri talu on ka üleriigilise
konkursi “Eesti kaunis kodu 2012” üks võitjatest,
keda kodukaunistamise liikumise patroon president Toomas Hendrik Ilves tunnustas augusti
lõpus Haapsalus.
Fotol: VIROLi esimees Mihkel Juhkami õnnitlemas Raja talu perepead Indrek Klammerit.
Hilje Pakkanen

Valla kergteed pikenevad Kakumäeni
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tunnistas Vinni valla poolt esitatud taotluse
“Jalg- ja jalgrattateede ehitus Vinni vallas” kergliiklusteede toetusskeemi nõuetele vastavaks ja eraldas toetust kuni
320 000 eurot. Projekti toel pikenevad
Vinni-Pajusti piirkonna kergliiklusteed
kolme kilomeetri võrra ja ulatuvad Kakumäeni.
Esimese etapina ehitatakse umbes 2 km pikkune lõik Pajusti alevikust
Kakumäe külani. Järgmisena ehitatakse
umbes 800 meetri pikkune lõik Pajusti
alevikus Lepasaare tänavast Vanaküla tänavani. Viimasena valmib Vinni alevikus
umbkaudu 350 meetri pikkune lõik Vinni
bussipeatusest Vinni-Pajusti Gümnaasiumi jalgteeni.
Sellega ühendatakse Vinni ja
Pajusti piirkonna teed ühtsesse Rakvere
ümbruse kergliiklusteede võrku, mille
planeerimine, projekteerimine ja ehitamise algus ulatub pea kümne aasta taha.
Kergteede valmimise järel saavad liikumishuvilised paarikümne kilomeetrise

Gustav Saare foto tööde algusest Kakumäe külas.
korraliku harjutamistee.
Vallavalitsus tunnistas riigihanke
tulemusel edukaks pakkujaks AS Eesti
Teed, kellega sõlmis töövõtulepingu.
Tööde maksumuseks on 458 500 eurot

ja valmimise tähtaeg on 2013. aasta juuli.
Omanikujärelevalvet teostab
OÜ Tarvaprojekt.
Gustav Saar
Vinni vallavalitsuse projektijuht

Sellel pildil alles remonditakse ruume Tudu koolimajja toodava lasteaiarühma tarvis,
kus hakkab septembrist käima 12 last. Vallavanem Toomas Väinaste koos Tudu
koolijuhi Helge Arroga tööde käiku hindamas.

peagi Kakumäeni. Lisanduvad
„kergkilomeetrid“ võimaldavad
vallarahval veelgi turvalisemalt ja
ohutumalt sportida. Vinni valla rikkalike sportimisvõimaluste juures
on meil palju eeldusi olla üks sportlikumaid valdu maakonnas ja miks
mitte Eestiski.
Teisalt annavad kergliiklusteed lisapunkte meie spordikompleksile, kes saab potentsiaalsele
kliendile välja käia ühe müügiargumendina, miks eelistada Vinnit
mõne teisele kohale, ka pikenevaid kergliiklusteid. Kuigi spordikompleks oli suvi läbi treeninglaagritest pungil, on hea, kui tugevas konkurentsis klientide pärast
tagataskus trumpe võtta on.
Vinni staadionil oli oma osa
selles, et Rakvere sai endale juulis noormeeste jalgpalli EMi finaalturniiri. Olime üks neljast varuväljakust, mis oli selle rahvusvahelise võistluste üks eeltingimusi.
Aastaid tagasi rajati Vinni staadion just silmas pidades meie Vinni Tammede noorte jalgpallurite
sihikindlust ja treeninguindu, et neil
oleks oma staadion, kodumuru.
Õige eesmärk koos vajaliku taristu
ja toetava taustajõuga on krooninud edu - tänaseks on nad juba
seitsmekordsed maakonnameistrid!
Suvel algasid spordikompleksi aleviku poolses otsas juurdeehitustööd, kus hakkab tegutsema
Liikumise ja Tervise Selts MTÜ.
Tervisele tarvilikku nõu võib peagi saada selles majas tööle hakkavalt ühingult.
Inimese terveks olemises on
suur osa teda ümbritseval keskkonnal. Vallavanemana ettevõtmise alguse juures olnuna on mul
heameel selle üle, et 7-8 aastat
eeltööd on vilja kandnud – suvel
nurgakivi saanud Vinni biogaasijaam alustab tööd aasta lõpus, et
hakata loomakasvatuses tekkivat
läga ümber töötlema soojusenergiaks. Seeläbi ei satu läga enam
otse põldudele ja sealt edasi põhjavett rikkuma. Biogaasijaamaga
liitusid mitmed meie põllumajan-

dusettevõtted, kelle toeta biogaasijaama ehitamine oleks olnud
mõeldamatu. Rajatava koostootmisjaama võimsus katab umbes
poole seni Vinni katlamajas toodetud soojusenergia võimsusest.
Sellega tagame, et soojuse hind
lähiaastail ei tõuse.
Inimese terve olemise üks
oluline komponent on kvaliteetne
joogivesi. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahade eest on Vinni
vallas käimas ulatuslik vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekt, millega viiakse ühisveevarustus ja kanalisatsiooniteenus Vinnis, Pajustis,
Roelas, Viru-Jaagupis ja Vetikul
vastavusse tuleval aastal jõustuvate nõuetega. Kavandatud tegevused on suunatud veevõrgu ja
ühiskanalisatsiooni lekete vähendamisele, samuti infiltreeruva lisavee koguse vähendamisele kanalisatsioonis.
Septembrit on ilma koolita raske ette kujutada. Isegi suvine puhkuste pillerkaar võib väsitada.
Hea on päevade lühenedes asuda millegi kindlama kallale. Näiteks
õppima. Ise või koos (lapse)lapsega. Usun, et õnnelikud on need
inimesed, kelle jaoks õppimisest,
püsivast huvist millegi vastu on
saanud igapäeva osa, eluviis. Õppimine viib mõtted muredest
eemale, juhib põnevatele teadmisteradadele, hoiab vaimu virge ja
inimese noorena.
Kooli algus meelitab uue algusega. Uus algus tähendab uut võimalust. Uued, veel valged lehed
vaatavad vastu vihikutest, pole
neis sodimisi, parandusi, hindeid.
Kõik on võimalik ja lubadusedki
kerged tulema. Jätkugu igal õppijal jaksu aasta algul antud lubadust seekord õppima hakata meeles pidada viiekümnendal ja sajandal koolipäeval. Eks ole haridus
osa unistusest õnnelikule elule.
Luua oma päev on aga inimese
jumalik õigus.
Kaunist sügist kõigile!
Toomas Väinaste
Vallavanem
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Eesti Loomakaitse Selts:
suvekodust lahkudes ära
hülga lemmiklooma

Juba kolmandat aastat korraldab Eesti
Loomakaitse Selts varasügist kampaaniat, mille raames pannakse inimestele
südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ning märkama mahajäetud lemmikloomi.
“Suve lõpupoole ja sügise alguses saabub seltsi infotelefonile sadu

teateid lemmikloomadest, kes on hüljatud suvilatesse ja maakodudesse. Inimesed võtavad suve alguses suvilasse oma puhkuseperioodiks koera- või
kassipoja, kuid hülgavad looma suvilast lahkudes,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi üldjuht Evelyn Valtin.
Valtini sõnul tekivad sedalaadi hülgamise tulemusena kasside ja koerte kolooniad, levivad haigused ning loomad
kannatavad ja paljud neist surevad.
Valtini sõnul kulub seltsil aastas kümneid tuhandeid eurosid vastutustundetute loomaomanike poolt hüljatud loomade päästmiseks ja abistamiseks. “Eestis on loomade hülgamine
seadusega keelatud ja kriminaalkorras
karistatav,” märkis ta. “Seni aga, kuni
Eestis ei kehti üleriigiline kohustus lemmikloomade kiipimiseks ja registrisse
kandmiseks, on hülgajaid pea võimatu
tabada, rääkimata nende vastutusele
võtmisest,“ kirjeldas Valtin olukorra
keerukust.
„Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik
pereliikmed kaasas?“ sõnum on nii
Eesti Loomakaitse Seltsi sügiskampaania plakatitel kui ka Eesti Rahvusring-

Vinni Tammedel on
käimas kümnes aastaring

Meeste jalgpalli meistrikarikas taas
Vinni Tammedele
Augusti lõpus selgus Rakvere
staadioni jalgpallimurul Lääne-Virumaa meeste jalgpallimeister,
kus vastamisi läksid Vinni Spordiklubi Tammed võistkond ja SK
Kadrina. Tulise heitluse võitsid
vinnilased võiduga 2:1. Vinni Tammed tõestasid oma paremust
seitsmendat korda järjest. Kol-

manda koha mängus võitis Rakvere Wiswald 5:2 SK Tapa pallureid. Lääne-Virumaa Spordiliit
autasustas esikolmikut nägusate
medalitega. Eriauhinna ehk kuldse kinga (tossu) sai parim väravakütt Joonas Ljaš (18 tabamust),
parimale väravavahile Sander
Susile ulatati kuldne kinnas. Mõlemad mängijad esindavad Vinni
Tammede võistkonda.

Vinnis sai korda võrguplats

Eesti Võrkpalli Föderatsiooni ja
Credit24 Rahvaliiga poolt läbiviidud kampaaniaga “Võrguplatsid
korda” sai Vinni Spordikompleks
tänu rahvahääletusele võrkpalli-

väljaku inventari. Taotluses oli lubadus, et väljaku rajamisel ja inventari paigaldamisel on abiks
Vinni Spordiklubi Tammed liikmed.
On selge, et igale lubadusele peab

häälingu kanalite kaudu levival videoja audioklipil. Teavituskampaania info
levitamisega on kaasa tulnud AS Edelaraudtee ja OÜ Meediavõrk. Eesti
Loomakaitse Selts kutsub ka kõiki omavalitsusi üles osalema kampaanias ning
levitama teavet kohalike elanike hulgas. Samuti soovib selts kohalike omavalitsuste poolset kõrgendatud tähelepanu seoses hüljatud ja hulkuvate loomadega ning taolistel juhtudel ka kiiret
reageeringut loomahülgajate kindlakstegemisel ja abi osutamisel.
Eesti Loomakaitse Seltsile ja
teistele loomi abistavatele organisatsioonidele laekub aastas teateid kümnetest tuhandetest hulkuvatest ja hüljatud lemmikloomadest. Näiteks 2011.
aasta jooksul püüti ja hoiustati viite varjupaika koondavas Varjupaikade MTÜs
ligi 2500 looma. Lisaks on Tallinna
Hoiupaigas ja teistes Eestis tegutsevates varjupaikades aasta jooksul läbi käinud mitmeid tuhandeid kasse ja koeri.
Selts tuletab meelde, et iga loomaomanik vastutab oma lemmiklooma eest
nagu teistegi pereliikmete eest.
Kampaania kestab 30. septembrini.
Evelyn Valtin
ELS juhatuse liige
555 62 606, www.loomakaitse.ee
https://www.facebook.com/pages/
Eesti-Loomakaitse-Selts/
128642107241339

Sel aastal täitub Vinni Spordiklubil
Tammed kümnes tegevusaasta. Selle
aja jooksul on koostöös Vinni vallaga
ning kasutades Euroopa Liidu ja siseriiklike fondide rahastamisvõimalusi,
investeeritud spordiobjektidesse sadu
tuhandeid eurosid.
Vinnis, valla poolt rajatud tartaankattega täismõõtmelise staadioni
alale, on ehitatud staadioni teenindushoone ja liivakattega spordiplats rannavõrkpalli ja rannajalgpalli mängimiseks, paigaldatud 200-kohaline tribüün
ja 11 turnikut virgestusväljakule. Parklasse joonitud liikluslinnakus saab teha
vigursõitu või jalgratturi algõpet või
hoopis rulaga trikitada.
MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed pole seadnud eesmärgiks tippsportlaste ettevalmistamist, vaid
liikumis- või huviharrastuslikku tegutsemist endale meeldival viisil ja ajal.
Gustav Saar

Vinni vallas jagatakse
Euroopa Liidu
toiduabina 1000 kg
neljaviljahelbeid
Euroopa Liidu abi raames koostöös Punase Risti ja Lääne-Viru
Maavalitsusega eraldati maakonna toimetulekuraskustes
inimestele neljaviljahelbeid,
millest Vinni vallale eraldati 1008
kg.
Neljaviljahelbed jagatakse kolme- ja
enama lapsega peredele, puudega
lapsega peredele ja toimetulekutoetust saavatele isikutele. Valla sotsiaaltöötajad võtavad toiduabi saajatega ühendust. Teadmiseks, et
toiduabi said tellida ainult seltsid ja
ühingud (nt Punase Risti Selts, Lasterikaste perede Ühing jt). Kuna Lääne-Virumaal puudub Punase Risti
Selts, eraldati meile toiduabina ainult
neljaviljahelbed.
Tiiu Ivanova
sotsiaaltööspetsialist
Info tel: 325 8662, 53 092 488

järgnema ja tegu ning suvel paigaldasimegi koos Tudu võrgupoistega uued võrkpallipostid ja
väljaku piirjooned ning tõmbasime pingule uue võrgu. Tehtu kasutuskõlblikkuse prooviks sai
maha peetud ka esimene mäng
Vinni-Pajusti ja Tudu noorte vahel.
Maha on peetud ka avavõistlus.
Kutse toetada Vinni taotlust on
realiseerunud uue rannavõrkpalliväljakuga Vinni Spordikompleksi juures.
Gustav Saar,
Vinni Spordiklubi Tammed

Vilde auhinna lugu II
Tulevikule mõeldes
Emma Tamm mitmekülgse kultuuritöötajana mõistis, et küla kultuurielu järjepidevusest saab rääkida vaid siis, kui on inimesi, kes homme ja ülehommegi oskavad inimesi juhtida raamatute juurde. Seepärast otsis ta majandi lastele tegevust,
mis oleks seotud raamatuga: kõige väiksematele lugemistunnid, suurematele
muinasjuttude lavaleseadmine, ettekannete õpetamine pidudeks, üldkoosolekuteks.
Kolhoos oli ENSV Raamatuühingu kollektiivne liige (esimene rajoonis) ning minul ühingu rajooniorganisatsiooni juhina õnnestus saada majandilt
toetust mitmesugusteks kirjandusega
seotud ettevõtmiste tarvis. Kolhoos kandis kulud, mis olid seotud õpilaste ülerajoonilise kirjandivõistluse korraldamisega Pajustis (transport, toitlustmaine, autasud). Sellest toredast ettevõtmisest on
lugeda pikemalt minu raamatus “Eduard
Vilde nimeline kirjanduspreemia” (Tallinn, 1989, lk 28-31).
1980. aastal sai alguse veel üks
järelkasvule mõeldud üritus: hakkasime
autasustama parima maateemalise kirjandi autorit eripreemiaga, nn väikese laureaadi preemiaga, mille saanud õpilane
tuli oma autasu vastu võtma koos päriskirjanikuga. Temalegi tegi Marje Kerem
medali. Töö noortega soikus, kui kadus
kolhoos.
Noortega tehtav töö valla mail
hoogustus, kui avati Vinni-Pajusti Keskkool, kus asus tööle energiline emakeeleõpetaja Toomas Uuskam, kes hakkas
oma õpilasi ning nende arvamusi tooma
kirjandusauhinna koosolekutele. Tema
alustatud tööd on senini jätkanud õpetajad Riina Reimann ja Marge Guljavin, kelle parimatest õpilastest said zürii täieõiguslikud liikmed. On olnud tore kogeda, kui
asjalikult oskavad noored läheneda kirjandusteosele, ja teada saada, millised on
noorte seisukohad nende raamatute koh-

ta, mis zürii liikmete poolt varem välja
valitud.
Needsamad tublid noored olid
mulle suureks abiks raamatu “Eduard Vilde nimelise kirjandusauhind” (Tallinn,
2003) kokkupanemisel. Tahtsime, et see
(raamat oli mõeldud 40 . aastapäevaks)
oleks teistsugusem: et selles poleks laureaatide eluloolisi andmeid, ülevaateid
nende loomingust (leksikonides ja teabetöödes on andmeid küllalt), vaid leidsime, et oleks ehk huvitavam, kui laureaadid ise räägivad endast, oma loometeest, kaasaegsest kirjandusest jne. Pakkusime noortele välja mõtte minna külla
meie laureaatidele, vestelda nendega ning
teha kuuldu põhjal 2-3 lehekülje pikkune
lugu. Noored olid ettepanekuga nõus
ning 2002.a suvevaheajal läksidki nad,
magnetofon ning fotoaparaat kaasas, ülesannet täitma (eelnevalt oli laureaadiga
kokku lepitud aeg ja koht). Ja materjal,
mille noored kaasa tõid, oli huvitav, sellest sain toimetajana palju-palju abi.
Hiljem, kui laureaatidega nendest kirjutatu läbi arutasime, leidsin nad
nagu ühest suust, et õpilased olid väga
tublid, laia silmaringiga, head vestluskaaslased. Nende kirjapandu ning lindid jätsime hoiule vallavalitusse.
Olen veendunud, et need noored, kellega on tulnud mul valla kirjanduslikel ettevõtmistel kohtuda, jäävad ka
edaspidi headeks sõpradeks raamatuga,
väärtkirjanduse lugejateks ja propageerijateks.
Ja nii nad ütlesid…
Oma mõtteid Ed. Vilde nim. kirjandusauhinnast (olgu siis kolhoosi või
valla kirjandusauhind) on välja öelnud nii
kohalikud kirjandushuvilised, siinseid
paiku külastanud välisturistid kui ka meie
laureaadid ise. Ja need ütlemised on ikka
positiivsed olnud.
Meenutagem sedagi, et mitmed

RMK müüb enampakkumisel
kinnistu Tudus
Riigi metsamajanduse keskus
müüb kirjaliku enampakkumisel
Tudu alevikus Raudtee 11 asuva
kinnistu.
RMK müüb kirjaliku enampakkumisel Tudu alevikus Raudtee 11
asuva kinnistu (0,7 ha tootmismaa
100% katastritunnusega 90005:
002:1020, registriosa nr 5134831,
riigi kinnisvararegistri kood
KV5881) koos selle oluliste osadega (Töökoda suurusega 521,2 m2,
kood KV5881H1; kuur I suurusega
155,1 m2, kood KV5881H2; kuur II
suurusega 78,7 m2, kood
KV5881H3, ladu suurusega 28,1
m², kood KV5881H4, kütusehoidla

suurusega 102 m², kood KV5881R1)
alghinnaga 19 500 eurot. Osavõtutasu 10 eurot, ettemaks 1950
eurot. Kinnistu ja seal asuvad hooned on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Katastriüksuse kitsendustega on võimalik tutvuda Maaameti kodulehel geoportaali kitsenduste kaardirakenduses.
Lisainfot objekti kohta saab telefoni teel tööpäeviti RMK Ida piirkonna halduri Reet Karu käest
tel.516 7641 või e-posti teel:
reet.karu@rmk.ee. Kohapeal saab
objektiga tutvuda eelneval kokkuleppel Reet Karuga.

Küta korras ahju!
Ongi läbi meie lühike suvi ja sügis
on ukse ees. Ilmad jahenevad ja
aina enam hakatakse kütmise
peale mõtlema. Kütmisperioodi
ettevalmistuste hulka kuulub tingimata ka kütteseadmete kontroll
ja hooldus.
Hooldamata või rikkis seadmete kasutamine võib muuta
mõnusa sooja eluaseme tahmanud ja vinguhaisuseks saraks. Selle vältimiseks tuleb teha vaid mõned vajalikud liigutused.
Vaata kriitilise pilguga üle
kogu küttesüsteem, ega kuskilt
suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides, soemüürides, ahjudes ja
korstnates ei oleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida, kas korsten
pole pigitunud, kas tahmaluugid on
kindlalt kinni jms.
Ahju, kamina või pliidi ning

korstna ja ühenduslõõri puhastamise teenust võib majandustegevusena osutada kutsetunnistusega korstnapühkija. Üksikelamus,
suvilas, aiamajas, taluhoones ja
väikeehitises võib küttesüsteemi
enda tarbeks puhastada ka korstnapühkija kutsetunnistuseta isik,
järgides sealjuures tuleohutusnõudeid. Siiski, ka sel juhul peab
üks kord viie aasta jooksul küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes annab
kütteseadme puhastamise ja kontrolli kohta akti.
Täiendavat infot korstnapühkimise ja teiste tuleohutusnõuannete kohta leiab kodulehelt
www.kodutuleohutuks.ee või
päästeala infotelefonilt 1524.
Ida Pääastekeskus
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KODUVALLA SÕNUMID
laureaadid on olnud sagedased külalised
siinsetes paikades, rääkinud silmast-silma
kohalike inimestega. Majandimail liikus
mitmeid kordi Mats Traat (Leo külas),
kolhoosi suurfarme külastas Aadu Hint
(tema jutustus “Tiinad(d)”; Kalju Saaber
on ju omakandimees, kelle “Härgamisi”
ja jutustuses “Hiiehobune” leiame konkreetseid elupilte paikkonnast, tegelaste
prototüüpe ja kauneid looduskirjeldusi.
Sagedasti liikus kolhoosis ringi raadiomees Ott Kool. Peatus vahel põlluservas, vestles põllul töötavate inimestega
ning mitmed niiviisi tehtud raadiolood
jõudsid juba sama päeva õhtul eetrisse.
Lehte Hainsalu peatus kord siin mitu päeva, käis inimestega kohtumas ning siit
kogutu jõudis tema kultuuriloolisse kirjatöösse. Ja Aravuse! Seal käisid vist küll
kõik majandis külas olnud kirjanikud ja
nende saatjad.
On kogunenud palju toredaid
tunnustavaid ütlemisi siinsete kultuurielu
edendajate kohta. Olgu siin vaid mõned
neist.
Reet Tomband: “…kultuuriloos
on alati olnud suur roll metseenlusel. Vildes on selleks peametseeniks esimees
Erich Erilt”, “Vilde-nimeline autasu ei ole
mingil juhul jõuka ning eesrindliku majandis zest, vaid see on omamoodi aktiivne osalemine kultuuriprotsessis, seejuures teadlik ja läbitunnetatud”.
Erich Erilt ise on öelnud: “Preemia on tekitanud elavat huvi kirjanduse
vastu. Ta on kutsunud esile vaidlusi, arendanud kriitikameelt, andnud võimaluse
kohtuda paljude kirjanikega, pannud inimesi ostma, lugema ja paremini mõistma
raamatut…”.
Heljo Ernesaks: “Klassiku nime
kandvas kolhoosis kuulub kirjandus täiesti
endastmõistetava koostisosana siinse
rahva ellu, ja et siinne vaimsus kiirgab
ergutust kogu Rakvere rajoonile. Rõõm
on seda tunda!”
Rein Veidemann: “…siin on aktiivsesse kirjandusellu lülitatud kogu kolhoosi rahvas…”, “Kirjanikud ei ole auhindamiskomisjonis sugugi mitte kõige
tähtsamad. Nemad teavad paremini öelda, kuidas kriitikud kirjutatut hindavad,
otsuse teevad aga lugejad, sest autasu on
ikkagi lugejate hinnang kirjandusteosele.”
Lehte Hainsalu: “See (preemia
otsustamine) ei ole kolhoosiperele ajaviitelugemine…, see on pigem kasulapse otsimine, mõttesuguluse äratunnetamine.” “Selles kolhoosis võidakse kirjanikke tsiteerida ka parteikoosolekul või
mõnes muus tõsises kohas, võidakse
kirjaniku sõna tõestusmaterjalina kasutada, kirjaniku mõte rahvaomaseks tunnistada.”
Leelo Tungal: “…hinnatav on
järvalaste ja virulaste püüd säilitada traditsioone, kinnitades Eestimaa ja eesti kultuuri ühtsust.”
Hedvig Rattai (Saksamaalt) ei
olnud kitsi kiitusega, ta rõhutas siinsete
inimeste järjekindlust, arusaamist kultuurimissioonist ning soovi valgustada inimesi kirjanduse ja ka teiste kunstide kaudu.
Hilma Toomingas: “Vilde-nim.
preemia on üks neid kirjandusauhindu,
mida antakse tõepoolest aasta parimaks
tunnustatud raamatule, arvestamata autori
varasemaid ühiskondlikke või isiklikke
teeneid, auhindamisi või auhindamata jätmisi, mida riikike preemiate puhul ikka
arvestama kiputakse (1990).
Nikolai Baturin: “Vilde-preemia
on minu 25 kirjanikuaasta esimene tähis…
Minu lemmikteemaks on jäänud ikka loodus.”
On säilinud mõningad hinnangud meie kirjandusauhinna raamatute
kohta. Doktor Jaan Kelk Tartust kirjutas:
“Teie raamatut lugedes oli üsnagi mõnus
veel kord kogeda, et Vilde-kolhoosi kirjandusauhinda on kroonuliku bürokraatia käsi üsna vähe puudutanud ja seetõttu
on auhind mõistagi omalaadne. Igatahes
meeldiv üllatus.” (1986.a).
1984.a külastas Rägaveret kirjandusega suuresti seotud hr U. Lehepuu,
kes saatis autorile järgmise kirja: “Sellist
parimas mõttes kodukootud kultuuriväljaannet on hingesoe kätte võtta ja käes
hoida, lugeda. Panen ta sääraste trükiste
kõrvale, nagu omaaegsed Kurgja, samuti Mihhailovskoje väljaanded. Kui nõnda

ilus algus on tehtud, ju ei jää siis olemata
ka “25 aastat..”, “30 aastat.. “ jne.

riosakonna juhataja Valdur Liiv ütles kord, et Rägavere mõisas eksisteerivad koos kõik muusad – arhitektuur, muusika, kunst, teater, kirjandus. Selles mitme muusa kokkusaamise paigas toimusid majandirahva kõige pidulikumad sündmused, siin hakati ka kirjandusauhinna
laureaate vastu võtma, autasu üle
andma ning huvitavaid kirjandusõhtuid korraldama.

jandi nn väike laureaat Aivi Parijõgi, kelle võistlusKuidas minna edasi?
töö “Koduõuelt
algab meie rada”
See küsimus kerkis teravalt esile siis, kui
osutus sel aastal pakolhoos lagunes ning tekkisid rahalised
rimaks maateemaprobleemid. Rääkisime ka, et 1965.a valliseks tööks.
minud autasu põhimäärus on ajast ja arust.
23. märts
Nõudis see ju, et arvestada tuleb teose
1984. aastal oli erakõrget ideelisust, sotsialistliku realismi
kordselt tore
põhimõtetest kinnipidamist, positiivsete
päev: algas see
Kaugemalt
tulnud
inimesed
kükangelaste olemasolu jne.
Pajustist, kust hilsisid sageli, mida kujutab endast VildeKui 1987. aastal jäi autsau välja
jem siirduti Räganimeline
kirjandusauhind,
kuidas
selle
andmata (juba 5. korda), võttis noor ajaverre. Päevakanleidmine-kinnitamine praktiliselt toimub.
kirjanik Rein Sikk rajoonilehe veergugelaseks oli sel
Siit
tekkis
mõte
tuua
kirjandusauhinnaga
del sõna, avaldades arvamust, et edaspidi
päeval Arvo Valton, aga koos temaga
seotud materjal Pajustist üle Rägavere,
võiks loobuda ühest hindamisalusest –
olid külalisteks ka Veera Saar, Lehte
teha
siia
Vilde-tuba.
Mõte
meeldis
juhanõudest teose ilmumisaastat (artiklid
Hainsalu, Hando Runnel, Mats Traat, Ott
tusele ja asi pandi käima. Minu käsutusse
“Viiendat aastat Vilde kolhoosi preemiakool, Väino Ilus ja Kalju Saaber.
anti
II
korrusel
olev
ruum,
kunagine
mõita” ja “Aeg atra seada”).
Kokku tulid nad seepärast, et
sarahva
külalistetuba.
Ja kui kolhoosi enam polnud,
möödus
20 aastat kirjandusauhinna sisseIlme Post muretses kauni stiilse
pandi auhinnaga seotud küsimused äsja
seadmisest. Külalistena olid kohal partei
klaasidega
raamatukapi,
laureaatide
kauvallas loodud Vinni Valla Kultuurkapitali
rajoonikomitee sekretär Ülo Niisuke
nid fotod puidumeeste tehtud kenades
lahendada. See oli mittetulunduslik organing Tammsaare-nim. kolhoosi esimees
raamides
leidsid
endale
koha
ruumi
läänisatsioon, olid ilusad mõtted, aga puuJaan Nõlve. Selleks õhtuks jõudis kirjannepoolsel seinal. Põnev oli mainitud kapi
dus raha. Ja nii tuligi hakata käima, müts
dussõpradeni nende ridade kirjutaja raasisustamise
protsess.
näpus, kerjamas. Esimestel aastatel saime
mat “20 aastat Eduard Vilde nimelist kirAukohale seadsime autasuga
tänu headele toetajatele kuidagi hakkajanduspreemiat”.
pärjatud
raamatud
(sees
autori
pühendus),
ma. Toetajateks olid vallavalitsus, Pajusti
19. märts 1985 - taas oli Rägavepidevalt otsisime seniste laureaatide vaVarahoidja, AS Salmo, Võhu Vein, oli
res
koos
palju kirjandushuvilisi: toimus
rem ilmunud raamatuid – küll kauplustest,
lahkeid eraisikuid ning päris ilusa summa
Rein Põdra austamisõhtu ning ka nn vallugejatelt,
mõni
laureaat
tõi
ise
meile
tõi meile Rootsis oleva sõprusvalla
ge saali pidulik avamine. Avamisau kuumõne raamatu, Lehte Hainsalu näiteks
Ljusdali esindus. Rootslaste rahaline abi
lus Rein Põdrale. Valges saalis oli sel ajal
üheksa
oma
varasemat
tööd.
Kindlasti
(2000 SEKi) jõudis Vinnisse 1994. aastore näitus – “Eduard Vilde 120”.
tahtsin sinna saada ka Vilde pärandi. Ajatal.
Järgmise aasta laureaat tuli Saalehes
avaldatud
kuulutusele
vastas
üks
Aga toetajate arv aina kahanes
remaalt.
19. märtsil 1986 olid kohal Alinimene Nõmmelt ja pakkus 30-ndatel ilning seisime küsimuse ees, mis saab edabert Uustulnd abikaasa ja pojaga (poeg
munud
Vilde
teoste
kogu,
33
raamatut.
si? Mõtlesime ka sellele, et tuleb lõpetaLembit on olnud kahe raamatuga zürii
da see kerjamine. Õnneks
huviobjektiks). Külalisesileidsid tublid vallajuhid, et
nejatena olid kohal Saarevaatamata raskustele tuleb
maalhästituntudHeliLääts
minna edasi. See oli aastal
ja Peeter Saul. Saal oli kir1999, vallavanemaks oli siis
jandusõhtul kirjandushuHannes Mets. Ja kirjandusvilistest tulvil. Kuulati huauhind sai nüüd Vinni valla
viga, kuidas SaaremaaEd. Vilde nimeliseks kirjanmees oma töödest-tegedusauhinnaks. Pidasime valmistest rääkis ning sellestlajuhtidega nõu ja otsustasiki, kuidas sündis raamat
me pöörduda ka seniste lau“Tuulte tallermaa”. Oma
reaatide poole, et küsida
sõnavõtu lõpetas pöörduneilt, mida tuleks teistmoomisega kolhoosirahva
di teha, kuidas nemad näepoole: “Tulge meile külla
vad meie auhinda tulevikus.
Sarviku laiule”.”
Arvamusi tuli palju (R. Põ—
der, L. Tungal, V. Ilus, V.
1984. aasta suvi. Leht
Saar). Konkreetseid ettepaHainsalu pakkus majandi
nekuid põhikirja muutmikirjandussõpradele võiseks tegid Eduard Nirk, Vamaluse tulla külla Tartu kirleria Ränik, Nikolai Baturin,
janikele. Unustamatuks jäi
Veera Saar. Baturin ütles näikülaskäik Betti Alveri juurteks, et palju head ja vajalikde. Meid haaras luuletaja
ku rahvuskultuuri seisukooptimism, tema huvi kolhalt sureb välja. Ei taha mõelhoosiprobleemide ja maadagi, et Vilde-nim. auhind
inimeste vastu. Ka luges
hääbub unustuse hõlma, et
Betti Alver meile mõned
jääb vaid trendikirjandus ja
oma luuletused., ühe neist
suur eklektiline häma. Vale– “Öö”, oli ta lõpetanud
ria Ränik soovitas edaspidi Rein Raud oma ridu Vilde laureaatide albumisse kirjuta- eelmisel ööl. Igaühele
rääkida mitte maaelust ja mas.
meist kinkis luuletaja ühe
maarahvast, vaid hakata teooma luulekogudest, mina
seid hindama, lähtudes maasain kogu “Lendav linn”.
Kolhoosi
juhatus
andis
raha
ning
tõi
raarahvast ehk eestlastest. Veera Saarele oli
Betti Alveri 80. sünnipäeva
matud kohale. Nendest sai täis üks riiul.
meelde jäänud ühe lihtsa maanaise öeldu
(1986.a) tähistasime kirjandusõhtuga RäKui
Erich
Erilt
andis
inimestele
tutvustamõte, et teda kasvatas küll töö, aga raagavere mõisas. Juubilarile saadetavale lämiseks 1865. aastal ilmunud Eestimaa Tamatud õpetasid talle, kuidas olla inimene.
kitusele said kõik kohalolnud allkirja anda.
lurahva
Seaduse
(ilusasti
restaureeritud
Ja seepärast, ütles Veera Saar, ei saa ega
1986. aastal tähistasime Rägavere mõinahkköites töö), siis tekkis soov saada
tohi kaduda see kaunis traditsioon, paik,
sas Mats Traadi 50. sünnipäeva. Laulis
kappi
ka
teisi
vanu
trükiseid.
Ühelt
Laitse
kuhu meie, kirjarahvas, ikka tagasi tahaRAMi noortekvartett, klaveripalu esitas
lähedalt elavalt mehelt ostsin ajalehe Same tulla. Jüri Tuuliku arvates oli siinmail
laureaadi tütar Inger. Mats Traat on meie
kala
esimese
aastakäigu,
Tartust
sain
osta
nii tore olla nagu Abrukal või veelgi toneljakordne laureaat – aastatel 1967, 1971,
mitu
Jakobsoni
kooliraamatut
ning
E.Vilde
redam.
1980, 2011.
varem ilmunud töid (üksikuid).
Ja asi hakkaski edasi minema.
Kirjandusõhtuid oli mõisas
Ja
nii
kujuneski
vestlus
külaliste1999. aastal võttis vallavalitsus vastu kir1986.a
kaheksa,
peale Traadi veel Alveri,
ga kõige pikemaks just selles Vilde-toas.
jandusauhinna uue põhimääruse, kinnitas
Tugalse, Uustulndi, Kaplinski, Panso, järgNagu
eespool
öeldud,
hakati
auhinna suuruse, jättis endale õiguse kinmisel aastal O.Lutsu ja A.Suumanni õhtu,
autasu laureaatidele üle andma Rägavere
nitada zürii koosseis, võttis kohustuse
1988. aastal G. Suitsu õhtu pealkirja all
mõisa
ruumides.
Esimesena
sai
oma
tunkindlustada laureaatide korralik vastuvõtt
“Armastuslaul kevadetüdrukule”, 1989.a
nustuse siin kätte 31. märtsil 1981. aastal
jne.
H. Runneli õhtu. Meeles peeti Väino IluKalju Saaber, meie omakandimees. Õhtu
sa (60) ja Jüri Tuuliku (50) tähtpäevi.
kirjanikuga aitasid meeldivaks muuta
Rägavere mõisas
1994.a 23. märtsil oli majas ühesmajandi oma isetegevuslased, juttu ajas
koos kaks selle aasta laureaati – Vilde
Valdur Liiv. Kirjandusõhtust, mis toimus
Eelmise sajandi 80-ndate alguseks
nim. auhinna laureaat Endel Nirk ning Vi16. märtsil 1983 ja oli Lehte Hainsalu ausolid Rägavere mõisa peahoone resrumaa kirjandusauhinna saanud Jaan
tamisõhtuks, kirjutas ajalehes Sirp ja VaKross. Õhtut aitas korraldada-juhtida sõtaureerimistööd enam-vähem lõpsar (25.03.83) ajakirjanik Heljo Ernesaks
naosav Raivo Riim. Esinejateks taas mapenud ja ruumid külaliste vastuvõartikli “Laureaadi õhtu Rägaveres. Ajajandi isetegevuslased. Ka Arno Kasemaa
tuks avatud. Suletuks jäi vaid nn valkirjanikule meeldis mõisa kaunis puitsaaaustamisõhtu toimus Rägavere mõisas
ge saal.
lis valitsenud õhkkond, meeldis V. Liivi
(1996.a). Kohal olid ka Rein Põder ja Ott
Et huvi ja tähelepanu mõisas
koostatud luulepõimik, meeldisid ka küKool.
toimuva vastu üha suurenes ning
lalisesinejad Aadu Kalda (viiul) ja Tõnu
Selle eest, et meie kirjandusliKloman (klaver).
huvilisi tuli Eestimaa kõikidest paikud
ettevõtmised
mõisas kenasti laabukLehte Hainsalu kõrval istus makadest, pandi mind külalisgruppide
sid, kandsid hoolt head inimesed – mõisa

vastuvõtjaks-giidiks. Kolhoosi kultuu-

hea hing, majahoidja Siina Urvet, kelle
tähelepanelikule pilgule ei jäänud märkamata ükski paberitükk, kuivama hakkav
lill aknalaual või umbrohututt lillepeenral; asendamatu inimene mõisa köögis
oli Valve Vilu, kel oli alati külalistele midagi pakkuda. Kirjandusauhinna eestvedaja ja üldjuht on aastaid olnud Ilme Post,
majandusmees-varustaja oli Feliks Ennist,
Ingel Mäoma tõelise kunstiinimesena tegi
kõikidele üritustele kaunid lilleseaded.
Pärast seda, kui Rägavere mõis
1995. aastal maha müüdi, tuli otsida teisi
paiku kirjanduslike suurürituste läbiviimiseks. Nii on auhindu välja antud Pajusti
klubis (Henn Mihkelsaar, Andrus Kivirähk), vallamajas (Ellen Niit), Roela Raamatukogus (Nasta Pino), Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi saalis (Viiu Härm, Jan Kaus,
Rein Raud, Eeva Park). Kahel korral viisime autasu koju kätte Veera Saarele Arukülla ning oma tunnustuse sai kodus Väike-Maarjas kätte Madde Kalda.
Mõisaga käis tutvumas palju välismaalastest huvigruppe. Nad ei olnud
kitsid kiitusega maja selles toimuvate kultuuriürituste suhtes; imetleti, kuidas suudab üks kolhoos kanda suuri üleriigilisi
ettevõtmisi (ka kirjandusauhind). Palju oli
külalisgruppeSaksamaalttänusõprusmaakondade vahelistele suhetele. Nende
puhul palusin endale appi oma abikaasa,
saksa filoloogi Ellen Molotoki.
Oma lapsepõlvekodus tundsid
end hästi parun Dehmi tütred: Isabelle,
Edith ja Ruth. Kingitusena viisid nad Eestimaalt kaasa kaunid mälestused ja ilusad
hõberebaseboad.

Mis sai Vilde-toas olnud kirjanduslikest materjalidest?
Kui sain teada, et mõisa sisustust ära viiakse, hakkasin otsekohe uurima, kuhu said
fotod seinalt ja raamatud kapist. Selgus,
et raamatukapp oli tühjaks tehtud (omanik olevat selle tagasi saanud), raamatud
olevat kastidesse pandud, aga kuhu kastid viidi, seda ei osanud keegi mulle öelda. Kuulsin, et midagi mõisast oli toodud
rakvere muuseumi. Selguski, et mingid
mõisast toodud asjad on Linnakodaniku
majas, kus nad olid ühes kolikambris, üks
kast siin, teine teises nurgas. Õnneks olid
Vilde Kogutud teoste” kõik 33 köidet
alles, alles oli ka preemiaga pärjatud raamatud ning laureaatide teosed (viimaste
osas ei ole ma päriskindel, sest minu koostatud nimekirja raamatute kohta polnud
seal). Ka kirjanike raamides olevad fotod
leidsin üles.
Tänaseni pole ma selgusele jõudnud, kes viis ära kapis olnud vana, suure
väärtusega materjali – Jakobsoni kooliraamatud, Vilde varasemate teoste
esiktrükid jm. Tõsist kahju on aga sellest, et ära viidi Sakala I aastakäik täies
mahus, mille lasksin Tapa köitekojas
kokku köita ja mida külalised huviga
vaatasid, rariteediks pidasid. Ka polnud
enam selle ruumi üht hinnalisemat tööd
– imeilusas nahkköites Eestimaa Talurahva Seadust aastast 1865.
Külaliste huviobjektiks oli ka
ilus nahkköites laureaatide album, kus
igale laureaadile oli üks pruun leht, kuhu
pandi laureaadi pilt, veidi teksti kirjaniku kohta ning palusime ka laureaadil
endal sellese oma käekiri jätta. Täitsin
seda algusest peale. Ja et see seekord
järjekordse sissekande tegemiseks
minu käes oli, siis see ka säilis.
Laureaatide raamatukogu andsime üle Vinni raamatukogule, kirjanike portreed olid aastaid vallamaja kolmandal korrusel, kust nad viidi mõne
aasta eest Vinni-Pajusti raamatukogusse.
Endel Molotok

4

Mõttelõng
hakkab
veerema
Väsitav suvepuhkus on läbi saanud
Aiasaadused korjatud, hoidised tehtud,
kartul võetud, marjul ja seenelgi parasjagu käidud - nüüd ihkaks nagu jälle sõprade seltsi! Nii ta on. Ainult kodune elu ja oma maalapil müterdamine
jätab hinge tühjaks. Paras aeg jälle kokku tulla, nautida sõprade seltsi ja kõike pakutavat.
Mida siis pakutakse algaval
hooajal?
Septembri lõpus tähistame ära
kõik suve tõttu vahelejäänud sünnipäevad. Meeleolu aitab luua kohalik
meesansambel Omad Poisid või Vanad Semud - mingit sellist nime võiks
ju üle 40 aasta nimetuna tegutsenud
ansambel kanda!?
Oktoobris tähistame Mõttelõnga 13-aastast sünnipäeva. Külas
kvartett Õed-vennad. Hingedekuu
puhul tuleb meie nägemust maailmast
avardama vaimne nõustaja Merle Mirk.
Kuu lõpupoole kuuleme esinemas
VPG õpilasi. Detsembri algul tahame
avada näituse osavad näpud, kus on
töid nii lasteaialastelt, kooliõpilastelt
kui ka emadelt - vanaemadelt - tähistamaks põlvkondade vahelist seost.
Ootame aktiivset kaaslöömist eeskätt
Pajusti-Vinni rahvalt. Taiesed palume
kohale tuua hiljemalt 27. novembriks.
Jõulupeo peame maha 16. detsembril
koos esinejatega Esteetika- ja Tantsukoolist. Selle aasta sisse mahub veel
vahele eakate päeva tähistamine Roela
Rahvamajas, teatri ühiskülastused jm.
Ikka head tervist, rõõmsat
meelt ja aktiivset kaasalöömist igal
üritusel.
Teie teenistuses Vilve Tombach
Info 32 51 739, 56 463 949

Vinni
päevakeskus
laenutab
rulluiske
MTÜ Vinni valla noored poolt esitatud rulluisuprojekt sai rahastatud ja nüüd on Vinni päevakeskusel 10 paari rulluiske välja laenutada.
Rulluisutamine on vaba aja
veetmise ja meelelahutuse viis,
ühissõit koos sõpradega, perega,
et veeta üheskoos mõnusalt
sportliktund.
Kuna Vinni vallas on kergliiklusteid mitmes suunas, siis on võimalik rulluiskudega sõita küll Vinnis ja Pajustis.
Eriti tore oleks, kui ka lapsevanem koos lapsega oleks huvitatud sõitma rulluiskudega.
Rulluiskude komplekte koos
turvavarustusega saab laenutada ka lapsevanem endale (ka nädala lõpuks).
Kasutagem ära aega väljas
olemiseks ja sportimiseks, sest
sügisel ja talvel saab küllalt toas
arvuti või teleka taga istuda.
Tulge ja veetke suve lõpp mõnusalt rulluisutades ja loodame,
et sügis pakub palju väljas olemiseks sobivaid ilmasid ja palju päikest.
Rulluiske saab laenutada teisipäevast neljapäevani kella
11.00 – 17.45-ni.
Tulge julgesti, ootan teid.
Vinni päevakeskus
Eve Kukor

KODUVALLA SÕNUMID

Eakamad käsitöömeistrid tööturule!
Käsitööoskusega ja ettevõtlikele üle
50aastastele töötutele ja kuni 74aastastele pensionäridele algab sügisel tasuta
koolitus, kus õpetatakse käsitöötehnoloogiaid ja ettevõtlust.
Projekti raames avatakse õpperühmad lisaks Rakverele ka Pärnus, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.
Projekti „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimumine tööturule” eesmärk
on koolitada väga heade tehniliste oskustega käsitöömeistreid, kes suudavad
kavandite järgi ühtlaselt hea kvaliteediga valmistada käsitöötooteid (s.h rahvarõivaid).
Koolitusperiood kestab üheksa
kuud- septembrist maini ja on jagatud
kaheks põhiteemaks: tehnoloogiaõpe
ja ettevõtluskoolitus. Peale koolituse
lõppu on parimatele õppuritele planeeritud 1 kuu pikkune tööpraktika kohalike tööandjate (poed ja ettevõtjad) juures.

Käsitöötehnoloogiate koolitused toimuvad kaks korda kuus kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal iseseisva individuaaltööna.
Süvendatud tehnoloogiaõpe toimub viies tehnikas (silmuskudumine,
masinkudumine, telgedel kudumine,
tikkimine, vöökudumine). Üks osaleja
saab õppida kuni kahte tehnikat.
Ettevõtluskoolituse viib läbi Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus. Koolitused toimuvad üheksa kuu jooksul üks
päev kuus.
Osalemine koolitusel on tasuta,
kaugemalt tulijatele kompenseeritakse
sõidukulud.
Koolitusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta Rakvere grupi
käsitöökonsulendi Kersti Loitega telefonil 32 41 587.
Projekti viib läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja rahastatab
Euroopa Sotsiaalfond.

Alustame!
Rõõm on teatada, et Roelas, väikese vaheaja järel, tulevad taas
kokku kõhutantsust huvitatud. Ja
seda juba 20. septembril kell 18
Roela Rahva Majas. Kõik on
oodatud – nii vanad tuttavad kui
uued huvilised. Täpsem info

Janelt tel. 51 42 823
NB! Esimene kõhutantsu
pühapäevak juba 7. oktoobril ja
ikka Roela Rahva Majas.
Täpsemalt kõigest erireklaamidel!
Meeldivate kohtumisteni!
Reet Alavere

Õnnitleme
septembrikuu
sünnipäevalapsi!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane

91 Hermann-Heino Leo
89 Aate Pärnamägi
88 Vilma Tanning
86 Silva Laur
86 Arnold-Johannes
Davel
86 Sofie Kallas
85
Helgi-Johanna
Karafin
85 Alide Mägi
84 Linda Mäits
84 Meida Inno
83 Hilda Tisler
82 Selma Hermsalu
82 Mathilda Kuslap

82 Vaike Vasemägi
81 Heino Kaljuveer
81 Aili Saare
80 Helja-Hildegard
Lauri
75
Aleksandr
Prohorov
75 Milvi Haav
75 Milvi Heinmets
75 Villem Alt
70 Selma Vilu
70 Uuno Haavel
70 Mare-Reet Onga
70 Hugo Liblekas
70 Linda Uude

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

Suusatajatel on käsil esimesed
suusalaagrid liustikul
Esimesed sügisemärgid tähendavad suusatajatele n-ö esimest proovilõikust viljapõllul kontrolltestide
ja erinevate võistluste näol. Proovilõikuse avalöögiks oli augustis
peetud esimene kümnepäevane
treeninglaager Otepääl.
5. augustil Pärnumaal Jõulumäe Tervisekeskuses toimunud
Nevene rullsuusatamisemaratonil 42 km distantsil oli meestest
esikolmik Algo Kärp, Anti Saarepuu, Eeri Vahtra. Eeri vend Eno
oli 5. Naistest läks võit Lätti, teine
oli Marju Meema ja kolmas StineLiise Truu. Sõideti vabatehnikas
ja väga kiiresti - keskmine liikumiskiirus oli 32 km tunnis! Sellist
kiirust annab rattagagi arendada.
10. augustil toimunud
Auden-tese Spordikooli suvisel
kontrollvõistlusel osalesid ka mõned naiskonna liikmed. Hommikul
oli kavas 1,9 km krossijooks ja
õhtul 8 km rullsuuskadel vabatehnikas. Jooksus oli esikolmik Triin
Ojaste, Tatjana Mannima, Laura
Rohtla ning rulluusatamises
Laura, Triin, Tatjana. Nii jooksus
kui rullsuuskadel mahtus esikolmik 20 sekundi sisse.
Seekord osalesid laagris
taas ka kahevõistluse koondise
liikmed. Nemadki alustasid Nevene rullsuusamaratoniga 21 km
distantsil. Esikolmik oli HanHendrik Piho, Karl-August Tiirmaa, Kail Piho. Keskendusime ka
kahevõistlejatega eelkõige suusatamise poole arendamisele.
Pärast Otepääd alustasid
kahevõistlejad juba sõitu Libereci
(CZE) treeninglaagrisse, sealt
edasi Saksamaale ja Itaaliasse,
kus peeti augusti lõpust septembri alguseni väldanud suvine MK
minituur. Minituur koosnes viiest
osavõistlusest ja toimus kolmes
erinevas paigas. Üks neist on ka
eeloleva talve maailmameistrivõistluste toimumispaik Val di
Fiemme Itaalias.
Seekordses laagris olid
jõusaalis kasutusel juba suured
raskused - lausa maksimumkoormused, mis peaksid aitama pa-

randada stardikiirenduse, vahespurtide ja finisikiirenduse kvaliteeti ning teravust. Samas on küll
selge,
et
vastupidavusspordialadel on eelkõige otsustav jõuvastupidavus.
See tähendab, et suudetakse
teha tuhandeid tõukeid jalgadekätega pika aja jooksul ning säilitades veel ka jõu neis ning arendades kõrget võimsust. Siinjuures on oluline ühtlane koormuse
jaotus üla- ja alakeha vahel, vasaku-parema kehapoole vahel ja
erinevate sõiduviiside vahel.
Meiega samal ajal olid
treeninglaagrid Audentese Spordikooli treeninggruppidel nii
murdmaasuusatajatel kui laskesuusatajatel. Samuti harjutasid
Otepääl laskesuusatamise koondise liikmed. Neil toimusid Haanjas Eesti suviste meistrivõistluste I etapp - kavas olid individuaaldistantsid ja viitstardist võistlused, mõlemad jooksu pealt.
Väliskülalistest osales
Moskva oblasti suusakoondis,
Ukraina ja Soome laskesuusakoondis eesotsas Kaisa Mäkeräineniga, Austria noorte kahevõistlusekoondis ning erinevaid
treeninggruppe Soomest.
Alanud on vilgas liiklus
rullsuusarajal-jooksuradadel
ning ka jõusaali ajad tuleb juba
varakult broneerida.
Järgmine, kümnepäevane treeninglaager jätkus augusti
lõpus taas Otepääl. Laager algas
kohe kontrolltestidega esimesel
päeval, järgmisel päeval oli kavas kontrollvõistlus koos soomlastega - naistele 7,5 km vabatehnikas + 7,5 km klassikalises tehnikas, meestele 10 km + 10 km.
Soomlased panid starti mõned Bkoondise liikmed. Saime sellelt
mõõduvõtmiselt veidi ka rahvusvahelist võrdlust.
Septembri keskpaigast algab aga juba suusahooaeg kui
esimesed jäljed saab tõmmatud
Ramsau gletserile.
Kalmer Tramm

Sündis inimene!
Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...

Argo Luhama - 9. juunil
Annaliisa Keivabu - 27. juunil
Ken Meier - 11. juulil
Indro-Illimar Pukk - 27. juulil
Oliver Rätsep - 12. augustil
Mariah Raudver - 17. augustil
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

MÜÜA KÜTTEPUID
VINNIS. Tel: 5783 8999

HALUVABRIK saeb ja lõhub
KÜTTEPUID. Tel 5895 6770.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Linda Ööpik
Urmas Pähelbu
Mati Tisler
Miralda Kukkur
Jekaterina Bürkland
Jekaterina Vanari
Leida Višnevsky
Astra Muldma
Elvi Randmaa
Elisabet Reisel
Vaike Peterson
Niina Tooming
Erich Vanari

10.08.1926 – 30.06.2012
02.04.1947 – 02.07.2012
26.07.1942 – 07.07.2012
27.12.1918 – 19.07.2012
05.02.1927 – 20.07.2012
19.09.1925 – 24.07.2012
09.01.1924 – 29.07.2012
12.05.1925 – 29.07.2012
01.04.1934 – 30.07.2012
26.08.1923 – 05.08.2012
11.09.1926 – 06.08.2012
05.11.1939 – 12.08.2012
09.09.1923 – 23.08.1923

Hoonete ehitusprojektid, soojustusprojektid,
detailplaneeringud ja restaureerimisprojektid.
OÜ Nelia, tel.nr. +372 5650 4063.

Soovin rentida
heina- ja põllumaad
Lääne-Virumaal,
asjaga KIIRE!
Kontakt: Argo.
Mobiil: +372 56 663 816,
Fax: +372 322 0055
e-mail: argo@partneras.com,
info@partneras.com.

Koduvalla Sõnumid
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
(Tartu mnt 2, 44603 Pajusti).
Tel 325 8650, 5565 9396, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee,
hilje.pakkanen@gmail.com.
Toimetaja Hilje Pakkanen

Suur tänu kaastööde eest! Järgmime
kaastööde esitamise tähteg on
19. september.

