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Vinni päevakeskuse
noortetuba toimetab
Vinni päevakeskuses avatud noortetuba on olnud avatud aasta aega ja võib
öelda, et noori jagub koolipäeva järel
pealelõunast õhtuni.
Kõige vajalikum on noortetuba
8-13-aastastele lastele, kes ootavad kojusõiduks bussi ja teevad aega parajaks väljas oodates, samuti neile, kellel tulevad
vanemad hilja koju. Keskuses käiakse
kolme “lainena” - vahetult peale koolitundide lõppu saabuvad väiksemad, 8-10aastased, kella kolme-nelja paiku 10-12aastased ja kella kuuest kaheksani on
noortetuba 14-aastaste ja vanemate päralt.
Selle hooaja algusest on noortetuba avatud esmaspäevast reedeni ja
seda tänu sellele, et saime juurde ühe noorsootöötaja.
Kokku käib nii päevas noortetoast läbi 20-30 noort vanuses 8-18 eluaastat. Kuus külastab noortetuba umbes
500 erinevas vanuses noort.
Avatud noortetoas saab sõpradega mõnusalt aega veeta, kuulata muusikat, mängida piljardit, lauajalgpalli, õhuhokit, arvuti- ja lauamän-ge. Keskuse külastatavus on järjest kasvanud. Oleme ise
arenenud ja ka tegevuseks on rohkem
vahendeid.
Osalesime Vinni noortemajaga
avatud noortekeskuse konkursil (ANK)
kahe projektiga - „Presidendiproua eeskuju on nakkav“ ja „Koosmänguga mõistvaks ja sallivaks“, mis said ka rahastuse.
Esimese projektiga taotlesime
raha üheks paari rulluiskude ostmiseks,
et laiendada noortel võimalusi õues üheskoos sportlikult aega veeta. Projektis oli
soov saada lapsevanemad koos lastega
uisutama. Suve jooksul kasutas rulluiske
umbes 50 erinevat noort. Loodame ke-

vadel näha valla kergliiklusteedel rohkesti
rulluisutajaid!
Sügis talvel on noortetoas noori rohkem ja selleks on vaja pakkuda erinevaid
tegevusi.
Teise projekti toel otsime suure
teleri ja mängukonsooli Wii. Projekti eesmärgiks oli erinevate sotsiaalsete tasandite noorte ühine vabaaja veetmine ja läbisaamine, tubase tegevuse mitmekesistamine uute vahenditega.
Vinni Spordiklubi Tammed andsid noortetoale kasutada sportlikke vahendeid: pedaalidega ekstsentrik liikuri,
suure palli, pomdo reketimängu.
Ka noored on ise hakkajad ja toovad
kodust kaasa erinevaid mängukonsooli
mänge. Vahendeid, millega vaba aega
veeta, noortekeskuses jätkub.
Noortetoa argipäeva mahuvad
ka üritused. Korraldame noortetoas ühiseid filmiõhtuid. Väiksematele meeldib
mõistatusi lahendada, liikumis- ja lauamänge mängida. Kord nädalas küpsetame
pannkooke ja vahel ka midagi muud,
suuremate seas huvi kokkamise vastu
puudub.
Üritusi võiks olla rohkemgi, kui
noored (kuni 14a) ise aktiivsemalt oma
soove, ideid välja pakuksid ja neid ka läbi
viia aitaksid. Organiseerimisoskus on
vajalik igale iniemsele igas ametis. Miks
mitte seda proovida noortetoas ürituse
korraldades ja abiks olla väiksematele
ürituste korraldamisel. Loodame, et uuel
aastal on noored aktiivsemad ja teevad
oma talvise koolivaheaja sisukaks.
Noortekeskus ootab noori ja huvitavaid ideid.
Vinni Noortekeskus
Eve Kukor
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Vinni vald pidas Roelas sünnipäeva
Vinni valla 22. aastapäeva tähistati piduliku aktusega 1. novembril Roela Rahva Majas. Vallavanem Toomas Väinaste
päevakohasest kõnest jäi kõlama mõte, et Vinni vald on
jätkuvalt tugev vald, mis suudab pakkuda mitmekesiseid
võimalusi oma rahvale ja on hea koht elamiseks.

Vallavanem tänas aastapäeval valla kauni kodu konkursi parimaid ja kauaaegset konkursi komisjoni esimeest
Marve Morgenit.

Iga piduline sai maitsta valla sünnipäevatorti.
Paroodiateater pakkus humoorikat etendust “Joogid minu
poolt”.

Pillimehed näitasid
Kehalas taset
9. novembril toimus Kehala klubis järjekorralt kahekümnes Lääne-Virumaa bändide ja pillimeeste pidu. Nagu õhtujuht
Ants Vierman märkis, oli ürituse juubeliaastal bändide ja pillimeeste nimekiri pikk
ja mitmekesine nii muusikastiilide kui ka
väga heal tasemel muusikategijate poolest. Kaasaelamise ja aplausi järgi võis
asjatundliku publiku lemmikuks arvata
Skandinaavia muusikafestivalidel kogemusi omandanud stiilset punti nimega
Rockin Lady£Her Rivertown Boys, kes
mängib väga heal tasemel ehedat countyt,
rokn”rolli ja rockabillyt. Parimaks valis
asjatundlik •ürii „CryBaby”, kes on pühendunud rockiajastu ühe kõige mõjukaima kitaristi Jimi Hendrixi loomingu esitamisele. Tõeliselt mõnus oli kuulata
Tõnu Kolesniku, Tiit Korsari ja Peep Pihl-

Spreed Free - Tõnu Kolesnik

aku suurepärast pillikäsitsemisoskust ansamblite “The Real Deal”, “Speed Free”
ja „Visitor” koosseisudes. Omaette äramärkimist väärib bänd „Oh Well”, mis
koosneb TTÜ tudengitest ja esitab vokalisti Kaili Kaju omaloomingut.
Muusikapeo suurimad üllatajad
oli aga kahtlemata vennad Alex, Felix ja
Roman Verlin ja Johannes Pihlak - 6. ja 7.
klassi Rakvere koolipoisid. Nende bänd
„Tuli” oli igati oma nime vääriline. Publiku poolt välja pandud preemiad kuulusid
samuti neile. Üksikesinejatena astusid üles
Mac akustilise kitarri ja omaloominguga
ning Hillar Vim-berg, kes vürtsitas eeskava rahvalike lorilauludega. Erinevat
tantusmuusikat pakkusid kuulata ansambel Tipsutajad ja Plingers. Olgu märgitud, et ka kaugemalt tulnud bändide liikmed on enamikus pärit
siiski Lääne-Virumaalt.
Publik tundis ennast
mõnusalt ja muusikafännidest peredega oli kaasas ka päris palju väikseid muusikasõpru, kellele üritus kujunes vahvaks pereürituseks - ei
keela ju sellisel üritusel
keegi hüppamast ja täiel
rinnal koos issi-emmega kaasa elamast.
Kehala klubi juhataja
Anne Rätsep korraldas
pillimeeste maakondliku
pidu 17. korda. Üritust
toetasid Vinni vald,
VIROL, Eesti Kultuurikapital, LineFilm ja Imagoline.
Ülle Rajamart,
muusikahuviline

VPG-s õpiti
filmi tegema
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilasgrupid (3.-11. kl) ja õpetajad osalesid 18.
septembrist kuni 9. novembrini filmiprojektis „Film õppetundi“, kus õpiti
filmiteooriat ja võeti ette hulk praktilisi tegevusi. Koolituse lõpptulemusena valmis kaheksa grupi poolt ka kaheksa lühifilmi.
Nelja õppepäevaga õpiti filmitegemise põhikomponente, dramaturgiat, kaamera tööd, filmimist, salvestamist, montaaþi jm. Praktiliselt tuli kirjutada stsenaarium, leida osatäitjad või
valmistada nukud, filmida ja teha montaaþ ning lisada sobiv taustaheli.
Viimasel õppusel oli valminud
filmide demonstratsioon ja analüüs.
Algklasside õpilased ei jäänud
oma oskustes ja loovuses sugugi alla
vanematele õpilastele.
Filmid valmisid õppetöö kõrvalt. Projektis osalemine andis hea
kogemuse, vastutustunde ja loovuse
arenguks. Nii mõnigi õpilane vaimustus ja arvas, et tulevane elukutse võiks
filmindusega seotud olla.
Suur tänu vanematele, kes oma
lapsi hilistel tundidel koju transportisid.
Aitäh osalejatele ja Kinobussi eestvedajale Mikk Rannale.

Käigus oli valla
buss, roolis ikka
Heldur!

Mees, kes iga päev teeb bussiga vallale tiiru peale Heldur Eerik - sai maavanemalt kodanikupäeva puhul kiidukirja ja rinnamärgi. Õnnitleme!

Rõõmu ja headust täis aasta
Tagasi vaadates meenub väga palju positiivset ja rõõmustavat - heade mõtete ja
sooja südamega võime minna vastu jõuludele - aasta ilusamale talvisele pühale.
Peab ju rõõmu tundma sellistest
imelistest sündmustest, kus oldi kas siis
korraldaja või osaleja rollis - esmakordne talvelaulupidu “Jää hääl”, kvartettide
kevadootus, Mooste laulusimman, nauditavad kontserdid küll Virumaa poisteja noorte meeste kooridelt, Solarelt ja
tema sõpruskoorilt, õpetlik ja muljeterikas päev Avinurme Puiduaidas, sõpruskonna suvine ekskursioon, lustakas jaaniõhtu, kõhutantsijate taaskohtumine oma
traditsioonilisel pühapäevakul, meeleolukas kontsert ja ülimaitsev sünnipäevatort
valla aastapäeval, isadepäev täis laulu, tantsu, pillilugusid. Nüüd veel tulemas kirbu-

turg ja kadrisalong.
Jõulukuulgi pakume veel palju,
palju kauneid hetki nii kodus kui võõrsil.
Ilusaid tegusid saab teha ainult üksmeeles ja koostöös, ainult siis, kui kõik tuleb
südamest ja ka ise sellest rõõmu tuntakse.
Meil on need inimesed olemas!
Meil on koht, kus me rõõmuga võime
toimetada! Meil on sõpru ja kohti, kuhu
meid oodatakse!
Kõige selle hea eest tuhat tänu
kõikidele taidlejatele, kollektiivide juhtidele, abilistele, lahketele toetajatele!
Imelist jõuluootuse aega, rahu ja
rõõmu pühadeks!
Parimate soovidega
Reet Alavere
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Jäätmevedu jätkub 2015. aastani
praegustel tingimustel
Üldise hinnatõusu taustal on
hea uudis vallarahvale, et vähemalt jäätmemajanduse vallas jätkub olmejäätmevedu
väga soodsatel tingimustel.
Pole majapidamist, kus
ei tekiks jäätmeid. Kui meil ka
suurt vara hinge taga ei tundu
olevat, siis jäätmete omanikud
-valdajad oleme kindlasti.
Vinni vallas toimub korraldatud olmejäätmevedu alates 1. jaanuarist 2010.
Aluseks võttes Jäätmeseaduse § 68 ja
teenusepakkuja Ragn-Sells AS-i väga
soodsaid hindu, muutis Vinni Vallavolikogu oma 2009. aasta otsust ning sõnastas selle järgmiselt: „Anda ainuõigus
korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Ragn-Sells AS-ile kuni
31.12.2014". Vastavalt eeltoodule tegi
vallavalitsus vastavasisulise muudatuse lepingus teenusepakkujaga.
See tähendab, et segaolmejäätmete soodne vedu Vinni valla elanikele
jätkub kuni korraldatud olmejäätmeveo
lepingu lõppemiseni 31.12.2014, s.o
kuni uue hankelepingu sõlmimiseni
seni kehtinud tingimustel. Eriti soodsaks teeb teenuse mitte ainult maakonna keskmisest madalam tühjendushind,
vaid konteinerite rendihind, mis on
enamusel konteineritest Vinni vallas 0
eurot.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et Vinni valla alevike jäätmevaldajate prügikäitlemise igakuine arve (võrrelde teiste valdadega) on kaks kuni kolm korda väiksem, hajaasustuses lausa olematu (0,76 eurot).
Kuigi korraldatud olmejäätmevedu toimib efektiivsel juba kolmandat
aastat, on valla elanikel jätkuvalt küsimusi, mis peaksid järgnevaga vastuse
leidma.
Jäätmevaldajaks loetakse maa- või
majaomanik, korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik,
millel asub suvila, elu- või äriruum.
Jäätmevaldaja loetakse liitunuks
korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas alates kohaliku omavalitsuse vallavolikogu otsuse jõustumisest. (st. alates 1.01.2010 kuni 31.12.2014). RagnSells AS-ile allkirjastamata või tagastamata lepingud ei ole aluseks prügiveoks mitteliitunuks lugemisel.
Olmeprügi ei ole ainult nn toidutaara, mida ära visata, vaid kõik mitte
eluks vajalik.
Võiks natuke laiemalt enda kodus
ringi vaadata, on kuhjunud nn „igaks
juhuks vajalikku”, mida kunagi tegelikult enam vaja ei lähe veel vähem tulevastele põlvede otstarbeks.
Jäätmemahutite tühjendamise sagedus
Tulenevalt jäätmeseadusest ja valla jäätmemajanduse korraldamist käsitlevatest
seadusandlikest aktidest peab jäätmemahuteid tühjendama sagedusega, mis
väldib nende ületäitumist, ebameeldiva lõhna- ja kahurite teket ning ümbruskonna reostuse. Tiheasustusaladel:
Vinni, Pajusti, Roela, Viru-Jaagupi ja
Tudu alevikus toimub jäätmemahutite
tühjendamine vähemalt iga 28 päeva
järel, hajaasustusaladel, s.o külades, vähemalt iga 84 päeva järel. Tiheasustusala määrab ära valla üldplaneering.
Erandkorras jäätmeveost vabastamiseks esitab jäätmevaldaja iga järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku
omavalitsuse üksusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kohalik omavalitsus peab eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad. Kui kohalikus
omavalitsuses ollakse veendunud, et
kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud täht-

ajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine on äärmiselt erandlik.
Jäätmevaldajatel, kes soovivad
kasutada ühismahutit, tuleb vormistada
vastav leping naaberkinnistu omanikuga ja saata see vedajale ning vallavalitsusele.
Jäätmevaldajatel, kes kasutavad
kinnistut suvilana tuleb taodelda korraldatud jäätmeveoga erandkorras perioodilist vabastust (vabastus talveperioodiks 1.novembrist kuni 31.märtsini). Perioodilisel liitumisel peab olmejäätmeid üle andma vähemalt kahel
korral ajavahemikus 1. aprillist – 31.
oktoobrini.
NB! Kõigi suvilaomanike perioodiline vabastus Vinni vallas lõpeb 2012.
aastaga.
Jäätmevaldajatel, kes ei ela kinnistul ega kasuta seda, tuleb taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitumist.
(Erandkorras jäätmeveost liitumisest
vabastamine - üks aasta.)
Jäätmevaldaja, kes ei esita erandkorras jäätmeveo liitumisest vabastamiseks 20. jaanuariks vallavalitsusele
vastavasisulist taotlust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Taotluste blanketid on saadaval
ning on ka võimalik täita Vinni valla
kodulehel vinni.kovtp.ee/et/asjaajamisjuhised, vallavalitsuses ning osavaldades.
Jäätmekonteinerite tühjendamise- ja
rendikulud, konteinerite hinnad
Jäätmemahuti (konteineri) suuurus Regulaarne graafikujärgne tühjendus Graafikuväline tellimusel tühjendus Konteineri rent (kuu) - Konteineri
müük(tk)
80 l-100 l - 1,99 € - 2,59 € - 3,07 € 46,31 €kuni 140 l - 2,30 € - 2,99 € - 0,00 € 46,31 €.
kuni 240 l - 2,76 € - 3,59 € - 0,00 € 58,69 €
kuni 370 l - 3,22 € - 4,19 € - 6,90 € 92,03 €
kuni 600 l - 3,84 € - 4,98 € - 3,84 € 182,95 €
kuni 800 l - 4,75 € - 6,18 € - 0,00 € 204,08 €
kuni 1500 l - 7,81 € - 10,15 € - 0,00 € 478,57 €
kuni 2500 l - 11,04 € - 14,35 € - 0,00 €644,23 €
kuni 4500 l - 17,64 € - 22,93 € -22,69 €
828,29 €.
Hinnad kehtivad alates 01.01.
2010.a. kuni käesoleva ajani.
Konteinereid laenutatakse tingimusel, et tühjendused toimuvad vähemalt
üks kord kvartalis.
Konteinerite esialgne paigaldamine oli tasuta. Alates märtsist 2010 maksab konteinerite paigaldamine 26,84 €/
tk, kuid vastavalt eelnevale kokkuleppele Ragn-Sells AS-ga võivad kodanikud võimalusel rendikonteineri ka ise
koju viia paigaldustasu maksmata.
Lagunenud eratee jäätmevaldaja
juurde ei ole põhjenduseks korraldatud jäätmeveost vabastamiseks, kuna
jäätmevaldajl on võimalik sõlmida jäätmemahuti ühiskasutuse lepingu tee alguses elava naabriga või naabritega või
graafikujärgsel päeval tuleb jäätmevaldajal toimetada jäätmekonteiner eratee
algusesse.
Jäätmekonteiner ei saa täis
Kui jäätmemahuti ei saa nõutud perioodi jooksul täis, võivad naaberkinnistud
kasutada jäätmete kogumiseks ühiseid
jäätmemahuteid. Ühismahutit soovivad
jäätmevaldajad peavad esitama vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse, milles näidatakse kõik ühismahuti
kasutamist soovivad kinnistud, nende
omanikud, jäätmemahuti suurus ja asukoht ning jäätmekäitluse eest vastutav
isik. Vasatav vorm olemas valla kodulehel vinni.kovtp.ee/et/asjaajamisjuhi-

sed, vallavalitsuses ning osavaldades.
Tühisõidu arve
Jäätmevedajal on õigus esitada jäätmemahuti tühjendamata jätmise korral nn.
tühisõiduarve, mille suurus vastab teenustasule jäätmemahuti tegeliku tühjendamise korral, kui jäätmevaldajal puudub jäätmemahuti või kui jäätmevaldajal ei ole graafikujärgsel päeval jäätmemahutit äravedamiseks valmis pandud.
Lisajäätmete eest tasumine
Jäätmemahuti kõrvale või peale
(jäätmemahuti kaant pole võimalik sulgeda) pandud täiendavate pakitud olmejäätmete vedu tuleb jäätmevedajalt
eraldi tellida. Jäätmevedaja hindab lisajäätmete mahu ja määrab lisatasu kinnitatud hinnakirjale. Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant
ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.
Lisatasud (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Rakendatakse klientidele, kes ei täida
oma lepingulisi kohustusi.
Tühisõit objektile, kord vastavalt mahuti tühjendushinnale
Kordusarve saatmine tasumata arve
kohta, tk - 2,30 eurot.
Võlateate saatmine tasumata arve kohta, tk - 3,84 eurot.
Tasumata arve tõttu peatatud jäätmeveo
taasalustamine pärast võlgnevuse likvideerimist, kord - 7,67 eurot.
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete
või konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi
kõrval
asuvate
pakendatudjäätmete äravedu , m3 29,24 eurot.
Võlgnevuste kogunemise korral on
jäätmevedajal õigus võlad sisse nõuda inkassofirma abil.
Arve tasumisega viivitamisel üle arvel märgitud tähtpäeva arvestab jäätmevedaja viivist.
Konteineri ümbervahetamise teenus
(suurema või väiksema vastu) on Vinni vallas tasuta.
Konteineri äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu.
Teenuse eest tasumine
Mugavuse ja arve tasumise õigeaegsuse huvides on soovitav sõlmida
pangaga otsekorraldusleping. Sellega
jäävad ära Eesti Posti teenuskulud ning
arve tasumine ei hiline.
Internetiühenuse korral on võimalik kasutada iseteeninduskeskkonda
AS
Ragn-Sellsi
kodulehel
www.ragnsells.ee.
Konteinerite tühjendusgraafikud
Klientidele, kes on edastanud oma eposti aadressi, saadetakse automaatselt
detsembri kuus meilile järgmise aasta
graafik. Neil, kellel ei ole meiliaadressi,
on võimalik see tellida paberkandjal
võttes ühendust AS Ragn-Sells klienditeenindusega telefonil 15 155. Veograafiku saatmine posti teel maksab 0,97
€.
Samuti on võimalik graafikuga tutvuda Ragn-Sellsi kodulehel www.
ragnsells.ee Iseteeninduse kaudu IDkaardi või Mobiil-ID abil AS RagnSells‘ile edastatud isikukoodi olemasolul.
Sorteerimine (vt Jäätmete sorteerimise juhend)
Paberi- ja pakendikonteinerid (vt.
Üldkasutatavad paberi- ja papikonteinerite asukohad Vinni vallas)
Elektroonikajäätmed (vt.
Elektroonikaromude tasuta vastuvõtt)
Suurjäätmed - võimalik ära anda LääneViru Jäätmekeskuses.
Ohtlikud jäätmed
2013. aasta maikuu viimasel nädalava-

VPG koolimuuseum
kasvab
Seoses VPG 25. sünnipäevaga muutus eelmise õppeaasta alguses
aktuaalseks koolimuuseumile uue ruumi leidmine ja ekspositsiooni
koostamine. Muuseumituba oli juba olnud,
mitu korda kolinud, osa
materjalidest olude
sunnil kaotanud…
Muuseum on
südameasjaks olnud
kooli õppealajuhatajale
Vaike Kingsepale ning
tema eestvedamisel sai
ka seekord tööd alustatud: uue ruumi otsimine, pöördumine
heade inimeste poole
abipalvega annetada
muuseumi heaks.
Ideest teostuseni võttis omajagu aega. Valmis ta sai, paljuski tänu
sponsoritele ja veel paljudele headele
abilistele: Riina Reimann, Villu Albert,
Jüri Koidu, Kristel Jaska, Anneli Pet-

rov, Margo Müller. Ekspositsiooni
koostasid Ulvi Rembel ja Ene Tilk (
piltidel). Pidulik lindilõikamine toimus
3. septembril 2012.
Muuseumisse on kogutud
VPG 25 aasta tegevuse materjalid:
kooli ajaloo kroonikad, fotomaterjal,

hetusel toimub järjekordne ohtlike jäätmete kogumise tasuta ring, kus vajadusel saab igaüks ära anda 4 sõiduauto
kummi. Aastaringselt saab anda LääneViru Jäätmekeskuses.
Jäätmete põletamise komme
on visa kaduma
Ehkki jäätmete põletamine on jäätmeseadusega keelatud, näitab igapäevane järelevalve, et on veel eraisikuid ja
ettevõtteid, kes püüavad jäätmetest just
sel moel vabaneda. Lõkkesse visatakse ehitusjäätmeid, rehve, vana mööblit, riideid, jalanõusid ja muid olmejäätmeid. Tuletab meeles pidada, et lõkkes
võib põletada ainult naturaalset puitu,
oksi ja lehti. Sealjuures tuleb muidugi
järgida tuleohutuse nõudeid. Põletamise ja teiste jäätmete käitlusnõuete rikkumise eest on füüsilisele isikule ette
nähtud kuni 1150 € ja juriidilisele isikule kuni 3195 € trahvi.
Jäätmete põletamisega ei rikuta mitte ainult seadust, vaid saastatakse
õhku.
Kogu informatsioon on saadaval Vinni Valla kodulehel vinni.kovtp.ee/et/
jaatmemajandus
Keskkonnasõbralikult
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

karikad, info lendude kohta. On olemas ka küllaltki palju materjali varasema Vinni hariduselu kohta: koolidest,
mis tegutsesid Vinni ümbruskonnas
juba 225 aastat tagasi. Vitriinides ja riiulitel on traditsioonilised meened, uurimuslikku materjali sõpruskoolide kohta, aukohal on ka meie kooli toetajad ja
muuseumi sponsorid.
Tegijate tänusõnad kuuluvad ka
kolleegidele. Tiit Transtok, Mare Akel
ja Malle Mager hoolitsesid spordinurga sisustamise eest. Katrin Pall tõi mitu
põnevat meenet (punk) laulupidudelt.
Sirje Püssi toodud mahukad albumid
annavad ülevaate sõprussuhetest Saksamaa Plöni kooliga. Marge Guljavin
ja Kirsti Notta rikastasid väljapanekut,
tuues meile hulga õpilaste kirjanduslikku ja kunstilist omaloomingut. Maie
Nõmmik aitas koostada stendi varasemast hariduselust meie piirkonnas. Siinkohal suur aitäh MTÜ Pajusti Vaba Aja
Keskusele ja Kalju Vagale, kes tõi meie
muuseumile väga palju põnevaid ajalooallikaid.
Muuseumi rajamise eesmärgiks oli talletada kooli tegevus järeltulevatele põlvedele, säilitada esemed,
mis on meile väga kallid ja tuletavad
meelde kooliaega. Muuseum on sidemeks eelnevate ja tulevaste põlvkondade vahel. Muuseum on ka õpikeskkond, kus saab läbi viia ajalootunde,
edaspidi saab vaadata filme kooli tegemistest ja ajaloost.
Muuseum asub esialgu ühes
klassiruumis, hiljem võib laieneda, selleks on varud olemas.
Siinkohal pöördume taaskord
kõikide heade inimeste poole. Kui on
kodus esemeid, fotosid, vanu kirjalikke allikaid, mis on seotud VPG või
eelkäijate-koolidega, siis meie muuseumis leiavad nad endale uue kodu. Teretulnud on ka teie mälestused kooliajast, mis vajavad paberile panemist.
Tänades VPG
koolimuuseumi töörühm

OÜ Kivikeraamika
Pajustis
(Tööstuse 2)
toimub
8., 15. ja 16.
detsembril
kell 10-15
keraamika müük.
Müügile tulevad teise
sordi lauanõud, samuti
toodangust välja jääva
valiku lõpumüük.
Arveldamine sularahas.
Tule ise ja võta sõber
ka kaasa!
Telefon 55 546 050
Katrin
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Helle Noorväli: mul on
kolleegid, kellega võiks
liigutada mägesid!
Helle Noorväli, kes on omaaegsest Mõdriku põllumajandustehnikumist kasvatanud
üles laiahaardelise LääneViu Rakenduskõrgkooli. Et
seda saavutada, peab juhil
olema selge visioon, tugev
tahe ja seljakotiga teadmisi.
Ja palju häid kolleege, kellega võib mägesid liigutada.
Seda kõike on Helle
Noorvälil jagunud.
Helle Noorväli oli
esimene, kelle käest kuulsin
palju-palju aastaid tagasi põhimõtet, et meie, õpetajad,
oleme koolis ennekõike õpilaste pärast. Täna räägivad
sellest kõik, tookord oli see
mõte paljude jaoks uudne.
Hilje Pakkanen: Kui
kaua Sa oled töötanud
Mõdrikul? Või kuidas peaks
õieti küsimust formuleerima
– on ju kool n-ö Sinu ajal kandnud mitut nime - Mõdriku
Põllumajandustehnikum,
Mõdriku Tehnikum, LääneVirumaa Kutsekõrgkool,
Lääne-Viru rakenduskõrgkool?
Helle Noorväli: Olen töötanud
Mõdrikul 34 aastat, sellest viimased 11
aastat koolijuhina. Kui mitte arvestada
lühikest töötamise aega Vinni NSTs
ökonomistina, siis võib öelda, et mujal
ma töötanud polegi.
HP: Minu silmis on Mõdriku
kooli kaasajastamine koos kahe kooli
liitmisega, rahvusvahelistumine, täiendõppesüsteemi loomine jpm Sinu elutöö. Oled Sa rahul oma kooliga? Vastab praegune kool Sinu ettekujutusele?
HN: Kas just elutöö on õige
sõna, kuid jah, koos Mõdriku rahvaga
oleme mitu puuda soola ära söönud, et
see kool oleks selline nagu ta on täna
– kaasaegne, innovaatiline, õppijakeskne, kodune ja ka natuke salapärane,
mõisahõnguline.
Koolijuhina ei saa ma öelda, et
olen rahul. Rõõmustan küll seniste kordaminekute üle ja selle üle, et mul on
sellised kolleegid, kellega koos võime liigutada mägesid. Kuid nii palju on
veel teha, et püsida konkurentsis, kestlikuna veel pikka aega, samas hoida au
sees häid traditsioone ja minna kaasa
uuega, olla algataja. Raske on see, et
peab kogu aeg siin hariduspõllul midagi tõestama, et iga uue valitsusega on
uued suunad, kuid ilmselt on see noore riigi omapära.
HP: Sa oled tegev paljudes
nõukodades, samuti kohalikus poliitikas. 2009. aastal kaitsesid doktorikraadi. Oled ka vanaema? Kuidas Sa kõike
jõuad? Milline on Sinu hea ajaga toimetuleku retsept?
HN: Pean väga oluliseks olla
asjade/sündmuste keskel, sageli eestvedaja, mitte ainult viriseda, et kõik on
halvasti, vaid ka ise midagi ära teha.
Tahan olla eeskujuks, et kui mina sain
hakkama, siis saate ka teie. Loomulikult tahan olla hea abikaasa, ema ja vanaema. Kui hästi see on mul õnnestunud, saavad öelda nemad – kuid oma
peret nagu ka oma kooli, hoian ma väga.
Arvan, et olen juba selliseks loodud,
et kõik mida alustan, tuleb viia lõpuni.
Ka tüütuid või emotsionaalselt raskeid
tegevusi tuleb teha südamega ja õigeaegselt, siis laabuvadki asjad nagu iseenesest. Igal õhtul lähen magama mõtetega oma koolist ja perest ning igal
hommikul ka nendega ärkan. Väga sageli tulevadki head ideed ja mõtted just
varahommikul/poolunes. Suudan teha
ka väga mitut asja korraga – see kindlasti lihtsustab minu juhitööd.
HP: Kui minna ajas tagasi ja
võrrelda omavahel kunagist Mõdriku

kodumajanduskooli või isegi põllumajandustehnikumi ja praegust laiahaardelist Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, siis
kui palju me ühiseid kokkupuutepunkte leiame?
HN: Tegelikult on kokkupuutepunkte päris palju: osaliselt samad
õpetajad/õppejõud, töötajad, samad
erialad, samad õpperuumid, sama ilus
mõisakompleks, valdavalt „pruudid”,
samad väärtused, töötahe jmt.
Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool ja tema eelkäijad on andnud
haridust väga paljudele inimestele.
Minu meelest on iga endast lugu pidav Vinni naine läbi käinud Mõdriku
kooli. Kooli lõpetajaid töötab arvukalt
kohalikes omavalitsustes, samuti paljudes ettevõtetes ja asutustes LääneVirumaal ja kaugemal, üle Eesti.
HP: Palun kirjelda mõne lausega oma kooli lõpetajate haardest –
kuhu nad on välja jõudnud, mida korda
saatnud. Kuidas hindad lõpetajate edasist hakkamasaamist töörindel?
HN: Kui võrrelda meie kooli
lõpetajate erialast töölerakendumist
teiste kõrgkoolidega, siis võime tunda rõõmu – olenevalt erialast on see
70-80%. Kui usun, et elus saavad hakkama kõik vilistlased: loomulikult on
meie lõpetajad raamatupidajad, finantsjuhid, sisekontrollid, audiitorid, IT spetsialistid, kaubandustöötajad, sotsiaaltöötajad, sekretärid, õpetajad, ettevõtjad jne. Väga paljud lõpetajatest on jätkanud õpinguid magistriõppes, on ka
neid, kes on läinud ära välismaale.
HP: Kooli raudvara on õppejõud. Kas on lihtne leida kooli õppejõude? Rakvere kohana on teada ja tuntud, Mõdriku – külakõrgkool võib tekitada paljudele võõristust?
HN: Kevadel lõppesid 12 õppejõul tähtajalised töölepingud ja kandideerimisavaldusi oli 90. Juba see
number näitab midagi. Õnneks on Eesti inimesed täna oma valikutes julgemad – töötavad ka mujal, mitte ainult
seal, kus on kodu või on lausa nõus
vahetama elukohta.
Loomulikult on nõuded õppejõule täna väga kõrged, kuid seni oleme endale õppejõud ikka leidnud – on
ka selliseid õppejõude, kes käivad meil
õpetamas Tallinnast, Tartust. Mõned
õppejõud oleme ise endale koolitanud.
HP: Kooli turundamine, nähtavaks muutmine on muutunud õppetöö
kõrval üha olulisemaks. Koolil on oma
maskott part, nüüd on käimas tunnuslause konkurss, ilmuvad uudised
Mõdriku Teatajas ja Facebookis, tudengid saavad kanda kooli sümboolikaga
tekleid. Millist kasu need on toonud/

Velli Ploom – inimene ei saa ka
raskel ajal longu vajuda
Vinni valla üks eakamaid inimesi Velli
Ploom sai novembris 95-aastaseks.
Koduvalla Sõnumid käis tegusal vanaproual sünnipäeva järel külas.
Esimese hooga pahvatab
proua Velli sünnipäeva järel, et tema ei
kuule ega näegi õieti. “Toovad mulle
siin muudkui prille, mis te neist toote,
ega need ei aita!”
“Kuidas te siis lugeda näete?”
“Ma ei loegi enam!”
Tegelikult on Velli-proua krapsakas, särava silmavaatega ja hea mäluga vanaproua, kelle sõnul ei saa inimene ka raskel ajal longu vajuda, sest
siis võtab elu särtsu ära ja inimene närbub. Elu igatepidi kogenud Velli teab,
mida räägib – karmid Siberi-aastad, kuhu
tuli minna kauneimas nooruseas ja pidada vastu 16 aastat.
Äge lugemise teemaline sissejuhatus tuli aga sellest, et proua
Vellile on terve elu lugeda meeldinud,
nüüd on nägemine kehv ja seetõttu
kuulab ta telerit. “Mul oli suur lugemisnälg kogu aeg. Eesti keeles lugemise
paus tuli sisse 16 aastaks – siis kui olin
Siberis. Nüüdki tahaks muudkui lugeda.”
“Minu elu on olnud keeruline,” kordab Velli mitut puhku. “Aga kas
inimese elu peabki kerge olema? Kuis
muidu ta mõistaks hinnata head ja ilusat, mida ta oma elus kohtab?” teab elu
näinud Velli Ploom.
Tuli suurde kohta Tudusse
Velli Ploom on elanud Tudus üle poole oma elust, 1957-ndast alates. “Algul
elasime perega (viis last ja mees) ühetoalises korteris, kui need majad valmis said, siis kolisime siia.” Sest saadik
on ta kogu aeg ühes ja samas majas
elanud. “Kui siia elama tulime, oli Tudu
suur koht, oli palju tööstusi ja elu kees,”
meenutab ta. Nüüdseks on suurest tööstusest järele jäänud üksainus, palkamajade ehitaja Tender Ehitus. Tudu on
hääbunud vaikseks kohaks.
Vanaisal sai Eesti elust kõrini
Vanaisa oli õpetaja Rakvere lähedal,
aga ükskord sai tal Eestis elamisest
mõõt täis, võttis oma kolm tütart ja läks
ära Venemaale. See oli enne sotsialistliku revolutsiooni aega, kui paljud eestlased Venemaale läksid. Mina olengi
sündinud Venemaal. Seda aega ma ei

toovad koolile?
HN: Head sõnumit tuleb ikka
levitada ja uued turundusvõtted on olnud väga kasulikud. Väga olulisel kohal on ka suust-suhu info. Eriti oluline
on see nn “külakõrgkooli” puhul. Õnneks on meie kooli õppijate arv viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne ca 1200 ja oma osa on selles olnud
ka turundusel.
Milline näeks Sinu silmis välja tuleviku Mõdriku kool, Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkool? Välisõppejõude, tudengeid kaasav?
Eks ka meie kooli ees ole samad sihid nagu ka teistel kõrgkoolidel: rohkem rahvusvahelistumist sh
mobiilsust nii õppijate kui ka õppejõudude osas, leida oma nišš ja olla selles
tugev, kasutada uusi ja innovatiivseid
õpetamismeetodeid, kuid sellega ei
tohi kaduda õppijakesksus, rohkem
regioonile vajalikke rakendusuuringuid, rohkem doktorikraadiga õppejõudusid ja ikka motiveeritud õppijaid.
Kõige selle saavutamine on
väga raske, kuid hea tahtmise juures
siiski võimalik, kui just omanikud teisiti ei taha.
Kasutan head võimalust ja tänan kõiki koostööpartnereid ning õnnitlen kooli vilistlasi ja endiseid töötajaid juubeli puhul! Oleme teie jaoks ikka
olemas!
Küsis Hilje Pakkanen

Kena kombe kohaselt õnnitleb valla väärikaid kodanikke ka vallavanem

Toomas Väinaste. Koos tehti ühispilti. Foto: Erakogu
mäleta, olin vist viie-kuuene, kui uuesti tagasi Eestisse tulime. Asusime elama Peipsi äärde Varnjasse. Ema abiellus lätlasega. Isa oli sepp, ema töötas
ämmaemandana. Varnjas käisin koolis.
Ka Varnjas oli palju venelasi, aga vene
keelt rääkisin häda pärast. Ehkki isa oli
lätlane, ei meenu mulle, et kodus oleks
läti keelt palju räägitud. Vanemad suhtlesid vene keeles.
Noorusaeg: kool, mees, küüdirong,
Siber…
Pärast Varnja algkooli lõpetamist läksin Saaremaale kodumajanduskooli.
Tädi elas Saaremaal, sain tema juures
elada koolis käimise ajal. Tädi oli proua,
kodune, tädi mees töötas metsaülemana. Siis aga otsustas tädi oma mehest
juurest ära minna ja „pärandas” oma
mehe mulle. Nii ma saingi nagu „kogemata” mehele. Kolisime Saaremaalt
Karksisse, sest mees sai Lilli metsakonna ülemaks.
Mees oli mul suur kaitseliitlane. Ka ma ise oli noores põlves kodutütar. Korraldasime pidusid ja heategevuslikke üritusi. Kui venelased sisse
marssisid, siis võtsid kaitseliitlased neid
vastu. Muidugi löödi mees metsaülema kohalt minema, läksime Tartusse
elama. Ei saanudki kaua Tartus elada,
kui juba oli Siberi rong ees ja minek
käes. Mehed ja naised aeti eraldi rongide peale. Suur segadus valitses, meil
läksid kaasavõetud kompsud segamini, minu riided jäid temale ja vastupidi.
Neljakümne esimesel viidi Siberisse,
seal olin 16 aastat. Rohkem ma oma
meest ei näinudki. Arvan, et ta lasti maha
nagu enamus kaitseliitlasi.
Naise kool on kulp
Velli oleks väga õppida tahtnud. Õde
lõpetas Rakvere gümnaasiumi. “Ka
mina oleksin tahtnud pärast kodumajapidamiskooli gümnaasiumisse minna,
aga isa oli vastu. Tema arvates on naise kool kulp ja nii see õppimine jäigi.”
Esimese Eesti Vabariigi aeg oli
ilus aeg. “Sõitsime palju ringi. Käisime
Toila-Orus, seal tema lossis nägin ka
oma silmnaga president Pätsi. Lehvitas trepil meile. Kui president Rüütel
Tudus käis, siis nägin tema ka ära.”
Siberis
Naised veeti rongiga Tomski oblastisse Obi jõe äärde. Nuttu oli palju. “Seal
Obi jõe ääres elasime majakestes. Meid
võeti väga hästi vastu, sest ka need
venelased, kes seal elasid, olid küüditatud. Nemad ikka lohutasid meid, mis
te nutate, mis teil viga, saate meie juurest peavarju! Meie tulime siia lageda
taeva alla, pidime omale elamise ise
ehitama-muretsema. Venelaste juures
korteris olles saime maksta riidehilpu-

dega. Kui need otsa said, siis tuli meil
mujalt peavarju otsida ehk endale majad ehitada.
Siberis leidsin endale mehe Johannese, tema oli samuti Tartust välja
saadetud. Temast sai alguse meie Ploomide perekond. Meil sündis viis last,
kõik poisid: Tõnu, Andres, Jüri, Peeter, Leo. Jüri suri varakult. Teised kõik
on elus. Kui mõelda, kui palju lapsi Siberis nälga ja haigustesse suri, siis see,
et me Siberist lastega Eestisse pääsesime, oli ikka suur vägitükk!”
Siberis tuli teha igasuguseid
töid: metsa teha, kalabrigaadis käia... Kui
lapsed sündisid, siis enam kalal käia ei
saanud, sain lasteaeda tööle.
Siberist Tudusse
“Ema ja isa elasid Peresaares, meie tulime kohe Tudusse. Algul töötasin kastilauas, siis saunas.
Mees oli mul hea, hoidis lapsi, aga tervis oli tal kehva. Tema tegi siin igasuguseid töid, oli elektrik, katlakütja, töötas estakaadil... “
Tõnu jõudis Siberis ära käia
kolm klassi, Eestisse tulles läks uuesti
kolmandasse klassi.
Kogu elu terve, pole kordagi tablette
võtnud
Raske on olnud elu, aga ära on ta elatud! “Mul on hea tervis olnud, ma pole
kordagi tablette söönud. Kui Tudus
veel perearst käis, siis nad ikka tahtsid
mul vererõhku kontrollida. Mis nad tast
kontrollivad, mul on olnud vererõhk
kogu aeg korras! Siberis oli palju värsket õhku, sai palju kala süüa. Aga mu
mees ei tahtnud pärast Siberit enam kala
mitte näha kah, nii oli isu kalast otsas.”
Tudu inimesi ei kujuta ilma
marjul-seenil käimata ettegi. Veel paar
aastat tagasi käis Velli metsas marju ja
seeni korjamas. Nüüd on käimine kehvemaks jäänud.
Varasematel aastatel on Velli
pidanud suure pere äratoitmiseks pidama lehmi, kanu, sigu, kasvatama kartuleid, pidanud kapsamaad. Nüüd on alles jäänud ainult kass.
Parim sünnipäevakink on see,
kui apsed ja lapselapsed
“Praegu on mul palju lapselapsi ja lapselapselapsi. Sünnipäeva puhul ikka
astuvad kordamööda läbi, tunnevad
huvi, mida ma teen ja kuidas olen.”
Praeguse elu üle Velli ei kurda: “Sööki-jooki on, pensioni saan piisavalt, jätkub endale ja jätkub lastelastele.”
“Kui ma 85 sain, siis tehti mulle üllatus - minust maalis pildi kunstnik
Aapo Pukk. Tegime temaga ühispilti
ka! Oli see vast üllatus! ”Siiski peab
proua Velli parimaks sünnipäevakingiks külas käivad lapsi ja lapselapsi.
Hilje Pakkanen
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Haridusüritused detsembris
3.-7. detsembil kKäsitöö ja kunstiõpetuse nädal Roela lastead-põhikoolis
3.-7. detsembril “Terve VPG”- ujumine 1.-6. klass
5.dets. kl 10 Pajusti lasteaia “Mõmmikute rühm õppekäigul OÜ-s Kivikeraamika
5.dets. kl 14-16 Vinni lasteaia Lepatriinu rühm Roela käbimajas jõulumaal
6.dets. kl 8.55-9.40 Jäätmekäitlusprogramm “Ferda sorteerib
prügi”- VPG 1. a klass
6.detsembril kl 9.50-10.35 Jäätmekäitlusprogramm “ Ferda sorteerib
prügi”- VPG 1. b klass
6. detsembril 14-16 Vinni lasteaia
Mõmmi rühm Roela käbimajas jõulumaal
7.detsembril kell 9.30 Pajusti lasteaias H.Seljamaa kohvriteater ”Okasroosike”
10.-14.detsembril “Terve VPG”- saalihoki 1.-6. klass
10. detsembril 15.15 II advendi tähistamine Vinni lasteaias” Tõruke”
11.detsembril piparkookide küpsetamine Kulina lasteaias
11.detsembril stiilipäev Vinni-Pajusti
gümnaasiumis - päkapikupäev
11.detsembril 11.45-12.15 Väike advendikontsert, jõulurahu väljakuu-

lutamine Vinni-Pajusti gümnaasiumis
13.detsembril Roela algklassid Rakvere Teatri jõuluetendusel
15.detsembril 17 Vinni lasteaia “Mõmmi” rühma jõulupidu
17.-21.dets. jõulunädal Tudu LPK-s:
meisterdamine, jõulupost, jõuluraadio
17.dets. kell 9 III advendi tähistamine
Vinni lasteaias” Tõruke”
17.dets. kell 16 Vinni lasteaia “Oravapere” rühma jõulupidu
18.detsembril 16 Vinni lasteaia “Jänkupere” rühma jõulupidu
18.dets 18-20 jõulupidu Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 1.-5. klassi õpilastele
19.dets. kell 17 Vinni lasteaia Sipsiku
rühma jõulupidu
19.detsembril Roela lasteaia jõulupidu
19.detsembril 18-20.30 Vinni-Pajusti
Gümnaasium 25 lastevanemate tänuõhtu
20.detsembril 17 Vinni lasteaia “Mesimummu” rühma jõulupidu
20.detsembril Roela kooli jõulupidu
20.dets. 18-22 jõulupidu Vinni-Pajusti
gümnaasiumi 6.-12. klassile
21.detsembril kell 17 Vinni lasteaia
“Leptariinu” rühma jõulupidu
21.detsembril jõulupidu Kulina lasteaias
21.detsembril II veerandi lõpetamine
valla koolides
21.detsembril 10.00 Laste jõulujumalateenistus Tudu kirikus

21.detsembril 11.00 jõululõuna
Tudu LPKs.
21.detsembril 18 Tudu laste jõulupidu Tudu rahvamajas
21.dets. 20.00 Tudu lasteaia-põhikooli perekohvik Tudu koolimajas
22.dets 15.00 Pajusti lasteaia
“Tõrutõnn” jõulupidu
29.dets 19-20 Tudu lasteaed-põhikooli kontsert Tudu rahvamajas
Koduste koolieelikute
jõulupeod
16. detsembril kell 13.00 Viru-Jaagupi piirkonna koduste laste jõulupidu Kehala klubis
19.detsembril Roela piirkonna koduste laste jõulupidu koos lasteaiaga
21.detsembril 18.00 Tudu piirkonna koduste laste jõulupidu koos
lasteaia ja kooliga Tudu rahvamajas
22.detsembril 11.00 Vinni-Pajusti
( s.h Kadila) piirkonna koduste laste jõulupidu Pajusti klubis
Jõuluvana toob kommipaki neile
kodustele koolieelikutele, kes
15.novembrilolid registreeritud
Vinni valla elanikena
Koostas: Margit Diits

Kuldsete käte näitus
ootab vaatama ja ostma

Õnnitleme!
Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane!
Novembrikuu
sünnipäevalapsed:
95 Velli Ploom
89 Matvei Stüf
88 Meta-Elsbet Toomel
88 Meinhard Kutsar
87 Lidia Maasik
86 Ernst Viibur
86 Ida Alavere
85 Meeri Kuusk
84 Asta Õis
84 Olga Romašova
84 Selma Savastver
83 Jakob Nõlve
83 Linda Ebber
82 Aino Jalak
82 Vivian Piik
81 Hulda Kübarsep
80 Ruth Telling
80 Arne Kuslap
80 Karl Vaide
75 Anne Nirgi
75 Leili Kaljuveer
70 Heli Toming
70 Aino Toome
70 Maret Malmberg
Detsembrikuu

sünnipäevalapsed!
91 Leida Nurk
91 Hilda Eliste
88 Leida-Marianna Sirtse
87 Väino Kasearu
87 Valli-Aarne Virkala
86 Valda Allmäe
85 Vaike Aru
84 Lilian Kaasikmäe
84 Eha Kuusik
84 Angela Murumägi
84 Luule-Rita Renel
83 Helgi Moor
83 Liidia Lass
83 Maimu Leht
83 Irenja Kosnikova
83 Aino Käis
82 Liidia Pitke
82 Helga Lest
81 Aino Nõlvak
81 Elvi Leede
80 Helene Allikalt
80 Villem Altermann
80 Jaak Kullik
75 Maria Vassiljeva
75 Eevi Kiik
75 Kersti Minin
75 Aldona Avinene
75 Eino Trumm
75 Vaike Ussin
75 Albert Tiks
75 Malle Lind
70 Jaak Vilu

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

Sündis inimene!

Asta Kaasler on näitusele toonud uhke päevateki - seda peab ise nägema! Fotod: Hilje
Pakkanen

Kultuuriteated

Näituse hing ja eestvedaja Vilve Tombach tänab kõiki,
kes oma töid on näitusele vaatamiseks ja müügiks toonud,
samuti näitust vaatamas käinuid!
Mõttelõng korraldas koos Pajusti klubiga näituse “Kuldsed käed”. Kuna näitusel esindatud taieste hulgas on arvukalt ehteid, kotikesi, kudumeid jne,
mida on võimalik soodsa hinna eest ka
osta, siis ootame rohket osavõttu! Näitus Pajusti klubi fuajees on avatud kõigile huvilistele 6. ja 10.- 13. detsembril

tööpäeviti kell 12-19 ja L-P kell 12-14.
Jälgige reklaami kauplustes! Kokkuvõtete tegemine ja näituse pidulik lõpetamine leiab aset 14.detsembril kell 12.00.
Näitus on külastajatele tasuta, kuid annetused korjanduskarpi võetakse lahkelt vastu! Info tel 32 51 739 ja 56 463
949 Vilve Tombach

Me täname!

sime ka uut Roela vastloodud naisansamblit. Lühinalju ja anekdoote puistas
varrukast laulude vahele üks Viru-Nigula lauljaist. Ja üleüldse - kontsert oli
võrratu! Nagu ka kõik muugi! Oli võimalus osta Roela käsitöömeistrite töid,
Oriflame tooteid, oli piletite õnneloos
ja loterii. Kes tahtis tantsida, kes kohvitada - kõik oli võimalik. Meie oma
Mõttelõngaga olime ka pidu nautimas.
Mis viga minna, kui valla buss viib ja
toob.
Täname korraldajaid: pr. Vaike
Seina, rahvamaja juhatajat Reet
Alaveret, sponsoritele ja kõigile, kes
selle ürituse toimumisele kaasa aitasid.
Lahkudes olime paremad inimesed,
südamed soojad ja avatud headusele.
Veelkord - tänu on sõnadest suurem.
Vilve Tombach

Igal aastal korraldab Pensionäride Ühingu esinaine pr. Vaike Sein maakondliku eakate austamise päeva. Sellel aastal nagu ka varasemailgi, toimus see
Roela Rahva Majas, põhjuseks ikka
vallapoolne vastutulek ja lahke vastuvõtt. Nii suurt kogu maakonda hõlmavat üritust väiksemas kohas pidada ei
saakski. Roela suur saal oli rahvast täis,
istekohti 252. Ainult garderoob jäi nii
suurele rahvahulgale väikeseks. Et üritus toimus11. novembril, s.o. isadepäeval, siis tunnustati kümmet ühiskondlikult aktiivsemat isa-vanaisa.
Kontsertosas esines Viru-Nigula meesansambel ja neidude tantsutrupp Esteetika- ja Tantsukoolist. Kuul-

Roela Rahva Maja:
17.12. kell 12 naisansambel külas
Sõmeru keskuses jõulupäeval
11.12. kell 13 eakate klubi “Remmelgas” jõululõuna, külas Võhu
kapell
28. 12 kell 20 aastalõpu viimased
tantsud ansambliga “SVIPS”!
Kehala klubi
13. dets. kell 19.00 Rakvere Teatri
etendus ,,Meresõitja” ühiskülastus
16. dets. kell 13.00 Kehala klubis
koduste laste jõulupidu
18. dets. kell 13.00 Viru-Jaagupi
koolimajas eakate klubi jõulupidu
Pajusti klubi
Näitus-müük Kuldsed käed 10.14.12. E-R kl 12-19; L-P kl 12-14.
13.12 kell 19 ühiskülastus Rakvere Teatrisse “Meresõitja”
15.12 kell 12 meesanasmbel Memento jõulupeol
15.12 “Tantsutriinud” Muuga mõisas
16.12. kell 13 klubi Mõttelõng jõulupidu külas, Esteetika ja Tantsukool Rakverest
20.12 kell 19 ühiskülastus Rakvere Teatrisse “Jane Eyre”
21.12. kell 17 Vinni Perekodu jõulupidu
22.12 kell 11 Vinni-Pajusti piirkonna koduste laste jõulupidu
29.12 kell 17 aastalõpu pidu ansambliga “PadaOrg”- üllatused,
laudade ettetellimine klubis

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Sebastian Erikson - 25. augustil
Randel Ots - 14. septembril
Heli Reissaar - 6. oktoobril
Lisete Lahesaar - 22. oktoobril
Rayen Korbe - 22. oktoobril
Ron Romet Olt - 4. novembril
Mirtel Koppel - 15. novembril
Mario Sööt - 19. novembril
Maria Sööt - 19. novembril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

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

MÜÜA KÜTTEPUID
VINNIS. Tel: 57 83 8 999
HALUVABRIK saeb ja lõhub
KÜTTEPUID. Tel 5895 6770.

Alustab gluteenivaba
piparkookide
küpsetamise töötuba
MTÜ GAIA KESKUS alustab 11. detsembril Vinni päevakeskuses kell 11-13
gluteenivabade
piparkookide
küpetamise töötoaga.
Kõik, kes soovivad sellest osa saada,
võiksid end eelnevalt registreerida aadressil gaiakeskus@gmail.com. Grupi suurus ca 10 inimest. Osavõtutasu sümboolne üks euro. Koos valmistame piparkoogitainast ja küpsetame piparkooke.
Edaspidi kord kuus hakkavad
Vinni päevakeskuses toimuma ka terviseõhtud. Räägime tervislikust toitumisest,
vaatame selle alaseid filme ja samas küpsetame ja keedame alati midagi. Igal terviseõhtul on võimalus saada igasugust
infot tervisliku toitumise kohta toitumisnõustajalt Pille Õunalt.
Koos tervema ja energiarikkama elu poole!
Pille Õun ja Anita Keivabu

Mälestame
lahkunud
vallakodanikke
Aeg peatub
hetkeks igaviku sillal...

Jaan Mäits - 30. september
Ada Seilenthal - 5. oktoober
Lehte Kelu - 24. oktoober
Raivo Veerg - 26. oktoober
Tatjana Lust - 26. oktoober
Uno Hiiesalu - 29. oktoober
Raivo Haljak - 31. oktoober
Endla Jaksen - 4. november
Leonti Bubnov - 21. november

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 14. detsember

