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Vallavanema veerg

Piirkond
Piira keskus, Piira-Karkuse
Vinni alevik,
Mõdriku kergtee
Pajusti alevik, Inju
Vetiku-Mõdriku
Piira-Pajusti kergtee
Kadila-Koeravere
Viru-Jaagupi alevik,
Aruküla
Allika-Võhu
Roela alevik,
Ristiküla, Rünga
Puka-Obja,
Alavere-Tammiku
Tudu alevik,
Anguse-Palasi

Paks lumevaip tõi talverõõmud. Taas
on Eestis talv, kus ei lumest ja külmast
juba puudust ei tunne. Teisisõnu, meil
on selline talv, et kui teda pole, siis
sellisena teda taga igatseme, kuid kui
ta kord käes, siis on seda talve oma
lume ja külmadega kuidagi liiga palju!
Lumerõõmude nautimise kõrval tuleb pea igaühel ette võtta lumerookimise töö. Kes hoolitseb jalgrajakese eest, kes peab tervet teejuppi liikumiseks lahti hoidma. Neile, kel tuleb
palju teid ja tänavaid hooldada, on parem, kui lund oleks vähem, siis kuluks
lumelükkamisele raha vähem.
Vinni vallas on vaja teid lahti
hoida üle 300 kilomeetri. Tuiskude
korral - ja neid meie lagedate põldude
vahele juba jagub - on vaja lund lükata
kaks korda päevas, hommikul, et inimesed tööle saaks ja õhtul, et töölt koju
saada.
Vald teeb omalt poolt kõik selleks, et inimesed lahtiajamata teede tõttu
lumevangi ei jääks ning liikuma saaksid. Kui kellelgi on kusagil kogemata
tõrge lumelükkamises, siis võite alati
julgelt helistada ja teavitada.
Püüame lahti hoida ka kergliiklusteed, et saaksime pakkuda harjutajatele ohutuid liikumisradu. Head võimalust on spordirahvas kohe ka võistlemiseks kasutanud: sel talvel käivitus
talvejooksusari Vinni ja Rakvere spordikeskuste vahel.

Tööde teostaja
OÜ Piira Talu

Vastutav
Eha Kokareva

ER Toode OÜ
OÜ Olt & Co
OÜ Vinimex
OÜ Olt & Co
OÜ Metsvint
OÜ Voore Farm
OÜ Voore Farm

Koordinaator
Vladimir Kostap

Telefon
53410627

Raivo Eliste
5057596
Ilmar Olt
5021752
Toomas Riiberg 5054188
Ilmar Olt
5021752
Arne Veedla
53443547

Vladimir
Vladimir
Vladimir
Vladimir
Vladimir

53410627
53410627
53410627
53410627
53410627

Margus Lepp
Margus Lepp

5203971
5203971

Ade Murumägi
Ade Murumägi

5259924
5259924

FIE Kalno Vaarmets Kalno Vaarmets

5201163

Ade Murumägi

5259924

Fixum Service OÜMaario Maalman

5172410

Ade Murumägi

5259924

FIE Jaan Saalin

5256087

Ade Murumägi

5259924

Jaan Saalin

Telefon
5253341

Esimesse klassi astujate infopäev
Vinni-Pajusti Gümnaasium kutsub 2013/14. õ-a I klassi tulevate
laste vanemaid koos lapsega
koolimajja neljapäeval, 14. veebruaril k.a. kell 17.00.
Kavas: kell 17.00-17.30
· info kooli kohta;
· lapse kooliks ettevalmistamine;
· kirjaliku info jagamine õppevahendite kohta.
kell 17.30-20.00
· vestlused lapse ja vanemaga
(toimuvad kuues klassiruumis

üheaegselt);
· tutvumine koolimajaga ja tulevase klassiruumiga.
Kooli registreerimine toimub samal päeval kell 16.4518.45 (kantseleis). Kaasa võtta:
lapse sünnitunnistus; lapsevanema isikut tõendav dokument.
Kui sel päeval ei saa kooli tulla,
siis tuleb sellest teatada eelnevalt telefonil 32 78 081 ning jätta
oma kontaktandmed (telefoninumber) koolil.
Kohtumiseni koolis!

Vinni vallas elab 5053 inimest
Rahvastikuregistri andmetel oli 2013. aasta 1. jaanuaril Vinni valla elanike arv
5053.
Alljärgnev tabel annab ülevaate valla elanikest asulate
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31.12.2012.a lõppes kõigi Vinni valla haldusalal paiknevate objektide
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse periood. Ka kõigi
suvilaomanike perioodiline vabastus Vinni vallas lõppes 31.12.2012.
Vajadusel palume hiljemalt
20.01.2013 teha Vinni Vallavalitsusele uus taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuse
kohta.
Jäätmevaldaja, kes ei esita vallavalitsusele 20. jaanuariks erandkorras
jäätmeveo liitumisest vabastamiseks
vastavasisulist taotlust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21.
jaanuarist ning AS Ragn-Sells taasalustab jäätmeveo teenust nimetatud objektil.
Täpsustame, et prügiveolepingut ei
lõpetata, vaid peatatakse maksimaalselt
üheks kalendriaastaks ning kui selle aja
jooksul situatsioon ei ole muutunud, st
(hoone ei ole müüdud ega rendile antud
samuti pole sinna elama asutud) tuleb

Probleeme on olnud tänavalgustusega. Põhiliselt streigivad fotosilmad-kellad ja kaitselülitid, mis pahatihti
rikki lähevad ja väljavahetamist nõuavad. Läbipõlenud vanad 250-vatised
tänavavalgustuspirnid vahetame välja

omanikel igal järgneval aastal jäätmeveoga liitumisest vabastuse taotlus
uuesti vormistada.
Vastavate taotluste alusel võib suvilaomanike perioodiline vabastus (so
talveperiood – 01.oktoober kuni
31.märts) olla kuni 2014. aasta lõpuni.
Palun teavitage Ragn-Sells’i, kui

koos korpusega kaasaegsete 55-vatiste vastu.
Kergliiklustee valgustusel on
reziimi ümberlülitavad kellad üles öelnud. Püüame rikked võimalikult kiiresti parandada. Suur tänu kõigile, kes teatavad kustunud valgustitest või mingil
põhjusel päevaajal põlema jäänud tänavavalgustusest.
Paljud inimesed on mures hulkuvate koerte ja kassidega. Koerte ja
kasside pidamise kohta on olemas eeskiri, mis on kõigile lemmikloomapidajatele kohustuslik. Kõik Vinni valla territooriumil peetavad koerad peavad
olema mikrokiibiga märgistatud ja kantud Vinni valla lemmikloomaregistrisse hiljemalt 31.detsembriks 2012. aastal. Tänaseks on lemmikloomaregistrisse kantud 72 koera ja 12 kassi. Ilmselgelt ei ole kõik koerad registrisse
kantud. Palun tehke seda esimesel võimalusel.
Kuna hulkuvate kassidega on
tõsised probleemid nii suurte elamute
juures kui ka lasteaedade ümbruses, siis
tuleb tõsiselt kaaluda ka kohustuslikku
kasside kiibistamist ja registreerimist.
Rõõmu teeb see, et päevad lähevad iga päevaga pikemaks. Aina
rohkem on valgust, mis lubab rohkem
ette võtta. Valgem aeg lubab suusarajale minna varsti vaat’ et isegi peale
tööd.
Valgus annab lootust, et kevad
pole enam kaugete mägede taga. Enne
veel aga tundkem rõõmu sellest, mis
meil on - lumest! Vastlapäev on kohe
ukse ees. Pikka liugu!
Toomas Väinaste
Vallavanem

Teie e-posti aadress on muutunud.
Kogu jäätmemejandust puudutav
informtsioon on saadaval Vinni Vallavalitsuse kodulehel vinni.kovtp.ee/et/
jaatmemajandus
Peeter Kalvet
Majandusnõunik

Teateid osavalla ja raamatukogude töökorralduses
Alates 1. jaanuarist on osavaldade töö
ümber korraldatud. Kõigi kolme osavalla: Viru-Jaagupi, Roela ja Tudu osavalla vanema ülesandeid täidab Ade
Murumägi. Osavalla vanema põhiülesandeks on osavalla territooriumil majandustegevuse korraldamine (heakorratööd, lumetõrjetööd, valla teed, vallavara), kodanike nõustamine sotsiaalabi ja jäätmemajanduse küsimustes ning
info vahendamine osavalla ja vallavalitsuse vahel.
Osavalla vanema vastuvõtud:
Viru-Jaagupis teisipäeval kell 9-12. Tel
32 96 195, 525 9924, e-post: vjaagupi.ov@vinnivald.ee.
Tudus kolmapäeval kell 10-13. Tel 32
35 632, 525 9924, e-post: tudu.ov
@vinnivald.ee
Roelas neljapäeval kell 8-12. Tel 32
97 191, 525 9924, e-post: roela.ov
@vinnivald.ee.
Alates 1. jaanuarist on ümber
korraldatud ka Tudu rahvamaja ja raamatukogu töö. Tudus saab keskseks
asutuseks raamatukogu.
Rahvamaja perenaiseks on Katrin
Kastemäe, kelle ülesandeks on peale
raamatukogu juhatamise ka rahvamaja
vara ja ruumide kasutada andmine ringide tööks, seltsitegevuseks, pidudeks
jne, ruumide korrashoid.
Kultuuri-ja spordiüritusi Tudus kor-

raldab jõudumööda MTÜ Tudu Haridus-ja Spordiselts Uno Muruvee eestvedamisel.
Raamatukogu juhataja võtab oma
tööajal vastu ka Tudu osavalla elanike
avaldusi jm dokumente edastamiseks
osavalla vanemale või vallavalitsusele.
Tudu Rahvaraamatukogu lahtiolekuajad: E-K kell 10-17; N 10-15. Tel 32
35 645, e-post: tudu.rk@vinnivald.ee.
Invabussiga perearsti vastuvõtule. Tuletame meelde, et juhul, kui inimesel puudub võimalus sõita oma perearsti vastuvõtule, pakub vallavalitsus
koostöös MTÜ-ga Johanna võimalust,
tellida invabuss sõiduks pere- või eriarsti
vastuvõtule
või
rehabilitatsiooniasutusse. Selleks tuleb
helistada vallavalitsusse tel 32 58 663
ning registreerida oma soov. Mida
rohkem inimesed omavahel suhtlevad
ja koopereeruvad, seda parem. Nõnda
on sõidu hind kõigile odavam. Invabussi kasutamise hind on 0.45 senti/
km, millest kasutaja maksab 0.16 ja vald
0.29 senti.
Ravimite hankimiseks pakume
kahte võimalust: Tudu hooldustöötaja, Tõnu Muldma toob tellitud ravimid
paaril korral kuus Roela apteegist. Helistada Tõnule tel 53 49 79 67. Teine
võimalus on helistada vallavalitsusse

sotsiaaltöötajale tel 32 58 662, kes toob
paaril korral kuus Vinni apteegist tellitud ravimid. OÜ Salvare apteegiga
Vinni alevikus on väga hea ja pikaajaline usaldusväärne koostöö.
Alates 1. veebruarist on Roela Rahvaraamatukogu lahtiolekuaeg: E, K,
N 8-15; T 8-17; R 8-14, tel 32 97 266, epost: roela.rk@vinnivald.ee.
Raamatukogu juhataja Tiina Alavere võtab oma tööajal vastu Roela osavalla elanike avaldusi jm dokumente
edastamiseks osavalla vanemale.
Sarnaselt Tudu rahvamaja ja raamatukogu töökorraldusele muutub 1.
veebruarist ka Kehala klubi ja ViruJaagupi raamatukogu töökorraldus.
Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja Ülle
Rajamart hakkab täitma ka klubi ülesandeid Viru-Jaagupi endises koolimajas.
Ringid ja seltsid jätkavad oma tööd.
Samuti nagu Tudus ja Roelas hakkab
raamatukogu juhataja vastu võtma kodanike avalduse jm dokumente, mida
on vaja edastada osavalla vanemale või
vallavalitsusse.
Alates 4. veebruarist on Viru-Jaagupi Rahvaraamatukogu lahtiolekuaeg: E-N kell 11.00-16.30.
Tel 32 96 102, epost: vjraamatukog
@vinnivald.ee
Vaive Kors
vallasekretär
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Toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumide alaliste kulude piirmäärad
2012.a detsembrikuu volikogu kinnitas „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide alaliste kulude
piirmäärad”, milles on toodud toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud, mis hakkavad
kehtima alates 01.01.2013.
Toimetulekutoetuse arvestamisel
võetakse arvesse:
1) Vabariigi Valitsuse 26. 01. 1999
määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine”
punkti 2 ja 2¹, mille alusel on kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normid; 2) jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.
Toimetulekutoetuse arvestamisel
arvesse võetavate jooksval kuul
tasumisele kuuluvate eluruumi
alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
1) korteriüür ja hooldustasu – kuni

1.70 eurot 1 m² kohta kuus;
2) kütteks tarbitud soojusenergia
või kütuse maksumus kütteperioodil 1. oktoobrist kuni 30. aprillini
kaugküttega eluruum - kuni 2.10
eurot 1 m² kohta kuus ja kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega)
eluruum - kuni 1.70 eurot 1 m² kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil
kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt
kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus – kuni 11.70
eurot üheliikmelise pere kohta
kuus ning kuni 8.40 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
4) tarbitud elektrienergia maksumus - kuni 20.80 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 12.50
eurot iga järgneva pereliikme

kohta kuus;
5) tarbitud gaasi maksumus - kuni
8.40 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 6.30 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu ka järgnevatel
kuudel kuludokumendil näidatud
summa kompenseerimiseni või
kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
6) maamaksukulud – kuni 0.20
eurot 1 m² kohta kuus;
7) hoonekindlustuse kulud – kuni
0.20 eurot 1 m² kohta kuus;
8) tegelik olmejäätmete veotasu.
Rakendussätted.
Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 21. veebruari 2006.a
määrus nr 7 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine”. Määrust rakendatakse
01.jaanuarist 2013.

Teisi volikogu materjale
Vallavolikogu 20.12. istungilt:
Otsustati muuta Vinni vallas Piira
külas asuva Pagusoo katastriüksuse (katastritunnus 90002: 001:0269
pindalaga 2,26 ha) sihtotstarve alljärgnevalt: praegune sihtotstarvemaatulundusmaa (011; M), uus
sihtotstarve – jäätmehoidla maa
(008; J).
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Rauno Võrno.
Vinni valla 2013. aasta eelarve

läbis I lugemise. Avaldatud kodulehel: http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2013
Vallavolikogu 10.01.2013.a istungilt:
Otsustati võõrandada otsustuskorras Vinni vallale kuuluv hoonestatud kinnistu registriosa nr 5010431,
katastritunnus 90001: 003:0215 asukohaga Vinni vald Kadila küla Pärna tn 21, pindala 12409 m2, sihtotstarve elamumaa.

Volikogu istungitel arutatud
küsimusi 2012. aastal
Vinni vallavolikogu on 17-liikmeline.
Vinni vallavolikogu kogunes
2012. aastal 9 korral. Volikogu võttis
2012.aastal vastu 41 otsust ja 18 määrust.
Volikogu istungil arutusele tulevaid küsimusi valmistavad ette ja eelnõud koostavad vastava ala ametnikud.
Eelnõud arutatakse läbi vallavalitsuse
istungitel ja peale seda suunatakse volikogu menetlusse.
Oktoobris võeti vastu uus valla
arengukava aastateks 2013-2022.
Vallaeelarve küsimusi (eelarve
vastuvõtmine, lisaeelarve vastuvõtmine, eelarve täitmine on arutatud kokku
7 korral. Tulenevalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest kinnitati esmakordselt pikaajalisem eelarve prognoos, eelarvestrateegia aastateks 2013-2016. Aprillist jõustus reservfondi kasutamise kord. Nimetatud kord annab juhised vallavalitsusele, kuidas ja milleks reservfondist
raha eraldada.
Juunis kinnitati majandusaasta aruanne.
Vinni valla veemajandusprojekti
rahastamist arutati aasta jooksul mitmeid
kordi. Lõplik otsus tehti juunis. Veemajandusprojektist oli juttu detsembrikuu lehes.
1. maist hakkas kehtima Vinni valla kalmistute kasutamise eeskiri. Meeldetuletuseks, et kalmistu kasutajal on
kohustus esitada kalmistuvahile taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks. Eesmärk on saada koostöös seniste hauaplatsi kasutajatega täpne ülevaade, kes
kuhu maetud on ja kes on hauaplatsi
kasutaja.
Volikogu pädevuses on kinnisasja võõrandamine. 2012. aastal võõrandati 2 katastriüksust (Roelas Rakvere-

Luige tee laiendamiseks) ja 12 kinnistut (Tudus, Kadilas).
Vetikus vahetati vallale kuuluv
Veskiraja kinnistu OÜ-le Vetiku S.T
kuuluva Uuekaevu katastriüksuse vastu. Vald vajas maad uue kaevu ehitamiseks. Vastu anti kõrvalhooned, mis
kuuluvad kortermaja Veskimaja kü
juurde. Viru-Jaagupis vahetati Koeravere tee 2 korter nr 1 Kesk tn 21
korter 8 vastu.
Ostjat ootab Pajusti alevikus Tartu
mnt 5 kinnistu (end.koolimaja). Maa
sihtotstave on elamumaa, pindala 3794
m2, hind kokkuleppel ostjaga. Krunt
on suur ja hea asukohaga, tulge asja
uurima ja ostma.
Ostjat ootab ka mere ääres Vihula
vallas, Rutja külas asuv endise piirivalvekordoni hoonetekompleks, pindala
15 763 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, lähiümbruses on looduslik kõrghaljastus. Ehitiste kompleksi kuuluvad:
endine kordoni kasarmu, katlamajasaun, ladu, spordihoone, majandushoone, garaa•, puurkaev-pumbamaja ja
veetorustik, käimla, juurviljakelder,
tuletõrje veehoidla ja asfalteeritud tee
ning platsid. Õueala on ümbritsetud piirdeaiaga. Kõik hooned on silikaattellistest, ehitatud 1960-ndatel. Kahekorruselisele kasarmuhoonele on 2000ndate alguses pandud uus valtsplekist
katus ja samal ajal on osaliselt valmis
ehitatud katusekorruse ruumide piirded.
Hind kokkuleppel ostjaga.
Ehitusbuumiaeg on läbi. Menetluses oli ainult kaks detailplaneeringut
(Piira külas). Kooskõlastati Rakvere
linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade detailplaneering.
Aktiivselt tegeldi AS-i Vinni Spordikompleks majandusprobleemidega.
Spordikompleksil oli kogunenud võlg-

Otsustati taotleda tasuta Vinni
valla munitsipaalomandisse Vinni vallas Kadila külas Kuuse tn 6
paikneva, Linda Kruusamägi järelt päritud, Vinni valla omandis
oleva elamu (EHR kood 108035430)
ja lauda (EHR kood 108035431) alune ja teenindamiseks vajalik maa
ligikaudse pindalaga 0,18 ha.
Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmeks kinnitati
Maario Maalman.

nevusi nii soojatootjale kui ka pangale. Masuaastad olid jätnud oma jälje.
Soojatootja, OÜ Askoterm tegi ettepaneku võlgnevus koheselt likvideerida, mittetasumisel alustada pankrotimenetlust või kaaluda aktsiapaki üleandmist. Midagi pidi kiiresti ette võtma. Volikogu, valitsuse ja spordikompleksi esindajatest moodustati
töögrupp, kelle ülesandeks oli saada
täpne ülevaade AS-i Vinni Spordikompleks olukorrast, pidid läbi töötama OÜ Askoterm ettepanekud ja esitama vastava eelnõu volikogule. Septembris otsustati töögrupi ettepanekul
müüa vallale kuuluvad AS-i Vinni Spordikompleks aktsiad enampakkumisel.
Kuna huvilisi ei olnud, nurjus enampakkumine. Oktoobris toetati spordikompleksi valla reservfondist 50 000
euroga. Spordikompleksi tööst on
ülevaade antud igal volikogu istungil
alates augustist. 10.jaanuari 2013 volikogu istungil otsustati võtta vallale laenu 150 000 eurot spordikompleksi
omakapitali taastamiseks. Spordikompleksi prognooside kohaselt peaksid
nad peale võlgade likvideerimist majandamisega iseseisvalt hakkama saama.
Novembris kinnitati 2013. aastaks
sotsiaaltoetuste piirmäärad, madala sissetuleku piir, lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra,
huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2013.aastal.
Detsembris kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide alaliste kulude piirmäärad.
Menetluses oli 2013.a vallaeelarve.
Nimetatud said olulisemad teemad, millega vallavolikogu on 2012.a.
tegelenud.
Kõikide volikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik
tutvuda valla veebilehel vinnivald.ee
Dokumendiregister.
Vaive Kors
Vallasekretär

Majadele õiged numbrid!
2010. aastal kirjutasin Koduvalla Sõnumites, millised tööd tuleb meil koos
teiega, majaomanikud, üleriigilise aadressiandmete korrastamise käigus ära
teha. Korrastustööde moto oli sõnastatud nii: Korralik koha-aadress viigu
kohale!
Seejuures jäi vallavalitsuse
ülesandeks esmalt Teie ettepanekute
põhjal kõigile tänavatele nimede andmine, siis tänavatähiste ülesseadmine
ning majade numeratsiooni korrastamine. Majaomanike ülesandeks jäi majanumbrite soetamine-paigaldamine,
kuna ilma Teiepoolse osaluseta ei oleks
kõigil tehtul mõtet – süsteem lihtsalt ei
hakka toimima, tekitades vaid segadust.
Vallavalitsuse sellealase töö
kirjeldamiseks saan öelda, et tänaseks
on meie vallas lisaks varasemale 66-le
saanud nime veel 72 seni nimeta olnud
tänavat ning 01.01.2013 seisuga on
nüüd Vinni vallas kokku 138 tänavat.
Pajustis on 20-st olemasolevast uusi
9: nendeks on Lille, Heina, Männiku,
Karsti, Rebase ja Külaveere tänavad
ning Linnu põik, Varesmäe tee ja Nurme tee. Vinnis on nüüd kokku 24 tänavat, neist 11 on uued: Tööstuspargi,
Farmi, Töökoja, Staadioni, Õnne, Päikese, Välja, Metsakaare tänavad ning
Pargivahe tee, Põllu põik ja Tööstuspargi põik. Viru-Jaagupi 16-st tänavast
on uued 4: Kupna tänav, Müta tee, Kase
põik ja Kaasiku põik. Roelas on kokku
22 tänavat, neist on uued 12: Linnufarmi, Tootmise, Kaevu, Piiri, Puukooli,
Uus, Järvekalda ja Veskikaare tänavad
ning Aida põik, Järve põik, Veskikaare põik, Allika põik. Tudu 21-st tänavast on uued 5: Metsapunkti, Nirgi ja
Tööstusplatsi tänavad ning Jaama põik
ja Tuleviku põik.
Lisaks alevikele oleme loonud
ühtse, tõhusamat toimimist võimaldava aadresside süsteemi ka valla tihedama hoonestusega külades. Nii on Piira külas nüüd kokku 19 tänavat - endise
4 (Carl Timoleon von Neffi, Metsaveere, Mõisa, Ojakalda) kõrval on nime
saanuid veel 15 – Kelluka, Piirametsa, Tõlla, Mõisniku, Hommiku, Päeva, Õhtu, Loojangu, Kiivitaja, Peoleo,
Koolibri ja Aru tänavad ning Kiivitaja
põik, Paemurru tee ja Rannapungerja
maantee. Kadila 3 tänavat said nimedeks Pärna, Kuuse ja Männi, Kakumäe
4 tänavat kannavad nimesid Kodukaku, Ringi, Laane ja Aasa, Mõdriku 5
tänava nimedeks on Täkusamba tee,
Mõisapargi tee, Tiigivahe tee, Mariallika tee ja Uus-Männikmäe tee. Kütis
asuvad Mõisa tänav ja Aravuse tee,
Vetiku küla läbib Järve tänav, Veadlas
asub tänav nimega Lohvardi tee.
Kellel nüüd loetu põhjal tekkis
huvi teada saada, kus nimetatud tänavad täpsemalt asuvad, need saavad
seda teha internetis, valides Ametid Maa-amet-Maa-ameti geoportaal-Kohanimeregister(päring)-sealt edasi
saab valida Lääne-Virumaa, Vinni vald,
kus vastava aleviku-küla sisestamisel
saab avada tabeli, milline võimaldab siseneda tänava
asukohta kajastavale kaardile.
Niisiis on tänaseks suur osa
aadresside
korrastamisega seotud, vallavalitsuse kohustuseks
olevatest töödest tehtud.
Samas ootavad korralikke
koha-aadresse
veel Piira külas paikneva
Rakvere-Rannapungerja
maantee äärse
uusasumi elanikud, kellelt
oleme juba et-

tepanekuid nimede suhtes saanud, kuid
parema tulemi nimel ootame neid jätkuvalt – hea oleks, kui edastaksite need
meile kahe nädala jooksul peale lehe
kättesaamist. Lisan kirjutisele nime
ootavatest tänavatest skeemid koos
neile seni väljapakutud võimalike nimedega.
Lisaks tänavatele nimede andmisele on vallavalitsus kõigile uutele
tänavatele paigaldanud neid tähistavad
sildid ning korrastanud majade numeratsiooni, andes viimasest kirja teel teada ka asjassepuutuvaile majaomanikele.
Nüüd majaomanike poolt tehtust. Esmalt suur tänu kõigile neile, kelle
aadress muutus ning kes kohusetundlikult oma majadele uued numbrid tellisid-paigaldasid. Edasi üleskutse ülejäänutele, kel see töö veel tegemata –
olge head, pange ka Teie oma õlg alla,
et meie ühine ettevõtmine õnnestuks.
See ei nõua ju ei palju raha ega palju
tööd, ainult veidi-veidi viitsimist-kättevõtmist. Aga tulemuseks on kõiki rõõmustav olukord, kus lisaks kirjakandjale leiab Teid ja Teie pereliikmeid vajadusel üles kiirabi, tuletõrje, politsei...
Just sellelaadse murega pöördus hiljuti
meie poole paljude Teie hea pereõde
Riina Sinisoo. Siin siis tema palve Teile - tehke oma kodud kergemini leitavaks, sellega säästate enda või oma
lähedase tervist ja samas ka abipakkuja
väärtuslikku aega.
Teadmiseks veel niipalju, et
majadele numbreid saab tellida Rakverest reklaamibüroodest - üks selline
asub näiteks väikeses Rimi kaupluses
Tallinna tänaval, kust numbri saab tellida ca 5 euro eest. Kes soovib muretseda valgustusega numbrit, nende jaoks
on üheks võimaluseks pöörduda
Ed.Vilde tänaval asuvasse väikesesse
Ele-nimelisse elektritarvete poodi.
Soovitavalt võiks numbri tellimisel järgida külas-alevikus varem olemasolevate numbrite põhivärve. Siinkohal on
paras koht ja aeg meelde tuletada, et
vallamajas ootavad pikisilmi omanikku veel mõned numbrid, millised valmistati Teie tellimisel veel krooni ajal
– ka nemad on seda väärt, et lähiajal
kodumaja seinale jõuda. Kiiremate tegutsejate jaoks on veel üks võimalus vallamajja on ei-tea-mis-ajast mõned
numbrid (pruuniga nr 1-14,16,20, sinisega nr 1, 1a,2,3,5,6,7,9,16) alles jäänud, need annaksime soovijaile ära lausa tasuta. Ikka nii, et kes ees, see mees
- võta aga toru ja helista numbrile 32 58
668.
Kui Te nüüdki veel liiga pikalt
mõtlema jääte ja ka veebruarikuu jooksul ennast tõsiselt kätte ei võta, võib
juhtuda, et märtsis koputab Teie uksele
üks ametimees vallamajast (muidugi
juhul, kui ta Teie maja üles leiab). Aga
seda Te ju ometi ei soovi. Nii et – head
pealehakkamist... !
Anu Are
Maanõunik

Riki tee

Mullikmäe tee,
Pähklimäe tee

Piira küla
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Raamatuostud ja lugejate Tervisliku toitumise
töötoad jätkuvad veebruaris
lemmikud 2012. aastal
Sel ajal, kui kultuuriminister Rein Lang
raamatukogundusse uusi tuuli sisse
puhuda üritab, vaatab Vinni-Pajusti raamatukogu juhataja Ere Tammorg toimetaja palvel tagasi läinud aastale Vinni-Pajusti raamatukogus.
Iga neljas elanik on raamatukogu lugeja
2012. aastal elas Vinni-Pajusti raamatukogu teeninduspiirkonnas 2581 inimest
ehk 70 inimest vähem kui 2011. aastal.
Lugejaid oli kokku 641. Kuni 16 aasta
vanused lapsed moodustasid pisut rohkem kui kolmandiku (236) meie raamatukogu kasutajatest.
Laenutatud teavikutest suurema osa moodustas ilukirjandus (18 530
laenutust - 65,2%), liigikirjanduse laenutusi oli 8221 (28,9%). Perioodika laenutused (1662) moodustasid kojulaenutuste üldarvust 5,8%.
Mullu lisandus kogule 700 uut raamatut
Raamatuostudeks oli meil kasutada
7807 eurot, sellest riigipoolne toetus
moodustas 4072 eurot. Raamatuid saime möödunud aastal osta 714 eksemplari, annetustena lisandus 19 raamatut.
Juurdetulnud raamatutest 491 olid iluja lastekirjandus, 242 liigikirjandus.
Võrreldes varasemate aastatega on
oluliselt vähenenud juurdehangitava
liigikirjanduse osakaal. Parima tahtmise juures ei saa üks raamatukogu enda-

le kõike lubada. Ja polegi vaja. Raamatukogud saavad omavahel raamatuid
laenutada täpselt nagu inimesed laenutavad raamatukogust. 2012. aastal laenas Vinni-Pajusti raamatukogu teistest
raamatukogudest kokku 161 korral, ise
laenas omi raamatuid välja 213 korral.
Barbara Cartland ei olnudki kõige loetavam
2012. aasta enimlaenutatud raamatuteks
olid Katrin Kurmiste “Tuulekülv”, Indrek Hargla “Apteeker Melchior ja timuka tütar” ning Vahur Kersna “7x7”.
Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste enimlaenutatud raamatuteks olid
Kreutzwaldi “Kilplased”, Perviku
“Kunksmoor” ja Kästneri “Veel üks
Lotte”. Esi-kahekümne viiest vaid üks
– “Tüdruk veiniplekiga kleidis”, 18.
kohal – ei kuulunud nn kohustusliku
lugemisvara hulka.
Mis veel silma hakkas? Edetabelisse kuulusid valdavalt varasematel
aastatel ilmunud raamatud. 2012. aastal
ilmunutest mahtus edetabelisse vaid
Truija “Kui võim läheb hulluks”. Edetabelist sootuks välja on jäänud Erik
Tohvri. Ka pole edetabelis peale Vahur Kersna “7x7” ühtki elulooraamatut.
Jätkuvalt populaarne on “Minu...” sari.
Huviga loetakse ajalugu, head kriminulli, head ajaviitekirjandust.
Ere Tammeorg

Veebruaris Roelas ja Pajustis
Roela Rahva Majas
8.-10. veebruar – kõhutantsijate talvepäevad. Kõik vajalik info Janelt:
5142823. Jälgige ka erireklaame!
12.veebruar kell 12.30 meeleolukas
kohvilõuna. Lustivad eakate klubid
“Remmelgas” ja “Elutark”. Laulavad
Roela naisansambel ja Viru-Jaagupi
“Viisikera”, tantsule kutsub kapell
“Karukell”.
16.veebruar k.11-13 sõbrakuu kirbuturg. Tule ostma, müüma, vahetama.
Osalemissoovist anna teada hiljemalt
12.veebruariks. Telefon ikka 52 73
878
24.veebruar kell 16 Eesti Vabariigi
95.aastapäevale pühendatud pidulik
koosviibimine Vinni valla rahvale.
9., 10. veebruar - Pilatese treeningud Roela Rahva Majas.
9.veebr. kell 17-18, 10.veebr. kell 1415, juhendab: Külli Külanurk. Osalustasu 3 eurot tund.
Pilates on treening, mis sobib east ja
soost sõltumata nii taastusravi vajajatele, tantsijatele kui tippsportlastele,
sest erinevalt teistest lihastreeningutest koormab see keha tasakaalustatult. Selle süsteemiga treenitakse pindmiste lihaste alla jäävaid süvalihaseid.

Süvalihased toetavad siseelundeid
ja skeletti ning on seega väga olulised meie selja tervisele ja rühile.
Pilates treenib keha terviklikult, lähtudes kuuest põhimõttest: hingamine, keha asend, kontroll, keskendumine, sujuvus, täpsus. Et lihastreening toimub läbi venituste ning sirutuste, annab pilates kaunilt vormitud pikad lihased.
Kasutage head võimalust! Võtke
kaasa võimlemismatt!
Lisainfo: tel 51 42 823
Pajusti klubis
2.veebruaril kell 14.00 naisrühm
“Tantsutriinud” Kohtla-Nõmmel
toimuval IX talvisel tuhamägede tantsupeol.
12.veebruaril kell 13.00 klubis
“Mõttelõng” vastlapäeva tähistamine.
16.veebruaril kell 13.00 kodukandi
teabepäev.
26. veebruaril kell 13.00 klubis
“Mõttelõng” tähistame Eesti Vabariigi 95. aastapeäva ja kuu sünnipäevalaste sünnipäevi.

Head soovid uude kaasa
Oleme kõik, nii vanad kui noored, juba
kahe jalaga uues aastas. Olgu need jalad tugevad, et ei tuleks libestumisi nii
käia olevatel teedel kui teha olevatel
töödel. Et kõik need head soovid ja
ülevad tunded, mis valdasid meid aasta
lõpus, ei vajuks olematusse ära. Et ikka
näeksime lähedases head, tunneks rõõmu alanud päevast, eesolevatest katsumustest. Et tervitades ei unustaks naeratada, et poleks valehäbi vabandada,
kui on eksitud. Et ei unustataks tänada
ja üldse - olla tänulik kõige eest, mis
meie elus ette on tulnud, mis on meid
vorminud ja tugevamaks teinud.
Olles ise klubitöös sees ja
meelelahutusega seotud - tahan meenutada aastalõpu pidu, mis oli igati väljapeetud ja stiilne. Õhtut juhtis Ülle Rajamart. Esinesid Särtsakad seeniorid ja
naisrühm Tantsutriinud Ene juhendamisel, kõhutantsijad Jane ja Külli juhendamisel ning line-tantsijad Katrini juhendamisel. Huumori- ja satiiritruppi juhendajaks oli Ülle. Üllatusena esines kitar-

ril Tallinna Balletikooli õpilane Mehis
Saaber, mis oli tema esmaettekanne
publikule. Seltskondlike mängudega
naerutas meid klubi juhataja Reet. Ja nii
oligi - enne ei saa vedama, pärast ei saa
pidama. Tantsumuusikat tegi ansambel
Padaorg. Publikut oli ka parasjagu niipalju, kui meie lauad mahutasid. Kõik
ostetud piletid osalesid loteriil, kus iga
loos võitis. Õhtu oli meeleolukas, just
selline, kui üks aastalõpupidu oleme
peabki. Tänu klubi juhataja Reedale,
kellele soovime veel palju selliseid
toredaid üritusi, kus tunned, et sa ei ole
üksi, vaid oled ühe suure sõbraliku pere
liige.
Kuidas vanasõna ütlebki - kuidas sina külale, nii küla sinule. Me kõik
oleme vastastikuses seoses. Me oleme üks. Aitäh head inimesed, et teis on
nii palju headust ja soov seda kõigile
ilmutada, et elu oleks ilusam ja parem.
Kõik on meie endi teha.
Vilve Tombach

Detsembris 2012 alustas tööd MTÜ
Gaia Keskus. Meie eesmärgiks on eelkõige Vinni valla inimeste tervise
edendamine. Kõigepealt alustasime
oma tegevust tervisliku toitumise loengute ja töötubadega. Samuti pakume
toitumisnõustamist. Enne töötuba peame väikse loengu tervislikust toitumisest ja seejärel valmistame ka mõne
tervisliku roa. Alati peale töötuba oleme andnud ka individuaalset nõu, kellel on soovi olnud.
Hetkel on välja kujunenud nii,
et Vinni Päevakeskuses kord kuus toimetame pensionäridega ja kaks korda
kuus korraldame seal terviseõhtuid.
Oleme korraldanud ka töötubasid Johanna keskuses Roelas.
Vinni Päevakeskuses: 12. veebruaril
kell 12.00 peame loengu teemal „Kaa-

lulangetamine”.
12. veebruaril kell 17.30 filmiõhtu
„Kahvliga skalpelli vastu”, valmistame ka tervisliku ampsu filmi kõrvale.
26. veebruaril kell 17.30 tuleb loengut
pidama Kairi Rebane teemal „Muudatused meis ja meie ümber”.
Tervisliku toitumise puhul oleme võtnud endale eesmärgiks õpetada inimesi toituma nii, nagu tegid seda
meie vanavanemad 50 aastat tagasi. Tol
ajal ei olnud meie põhitoiduks kartul ja
nisu. Vaid pigem tarbiti rohkem kaalikat ja naeriseid ja muid köögivilju.
Oma missiooniks me ei ole
võtnud lihtsalt tervisliku toitumise, vaid
üritame inimesteni viia teadmise, et mis
on laktoos, mis on gluteen ja mida tähendab, kui inimene ei talu seda ja mida
võib selle talumatus põhjustada. Toi-

dutalumatust aetakse tihtipeale segi toiduallergiaga. Seda aga ei teata, et toidutalumatust võib nimetada ka edasilükatud või varjatud allergiaks. Toidutalumatus on krooniline reaktsioon pidevalt tarbitava toidu suhtes. Sümptomid võivad avalduda erinevalt, kas liigese- või autoimmuunhaigusena, tavalise nohu või astmana, või võib hõlmata mistahes organsüsteemi. Inimesed ei taha seda küll uskuda, aga väga
palju meie tervises sõltub sellest, mida
me sööme.
Kutsume Teid üles osalema
meie loengutel ja töötubades. Täpsem
info on saadaval edaspidi Facebookis
grupis MEIE KODU VINNI VALD,
valla lehes ja Vinni päevakeskuses.
Tihtipeale selgub ikka ja taas
tõsiasi, et meil on vaja ainult toituda
korralikult, liigutada end füüsiliselt ja
oleme terved kui purikad! :)
Meie kontaktid: gaiakeskus
@gmail.com, 521 9401, 506 6294
Teid tervitades
Pille Õun ja Anita Keivabu

Lõbus õhtupoolik raamatukogus
4. jaanuaril kogunesid lapsed koos
emadega Viru-Jaagupi raamatukokku. Kavas oli veeta üks tore õhtupoolik.
Raamatukogu juhataja Ülle Rajamart andis “kiidukirjad” tublimatele
väikestele lugejatele. Edasi tutvustas
ta meile erinevaid näomaalingute tegemiseks vajalike vahendeid. Teooria
omandatud, asusime uusi oskusi ka
praktiseerima – igaüks, kes soovis, sai
proovida oma käega näomaalingu tegemist. Modelliks valiti jänes. Alguses väga keerulisena tundunud tegevus osutus üllatavalt lihtsaks. Näomaalingute tegemisega saab hakkama iga
laps, kuna raamatukogus on nüüd ka
sellekohane põhjalik raamat olemas.
Näod maalitud, said lapsed Üllelt veel
näpunäiteid, kuidas see kõige
“jänesem” nägu ikka käib ja kuidas täpselt need vurrud ikka olema peavad.
Seejärel asuti mälumängu kallale, teemaks lasteraamatute kangelased
ja kirjanikud. Tublid mängijad said ka

väikesed auhinnad. Päeva lõpetasime
koos liikumismänge mängides. Need
leidsime uuest raamatust “Virumaa vanad lastemängud”, mida mängisid juba
kindlasti ka meie vanaemad-vanaisad.
Enne lahkumist laenutati kaasa ka uusi

Soodsalt laagrisse!
Vinni Vallavalitsus pakub noortelaagri
tuusikuid ajavahemikuks 3.-10.augustini k.a Urumarja laagrisse Pärnumaale,
soodustuusik maksab 62 eurot.
Peredele, kelle sissetulek jääb allapoole madala sissetuleku piiri, s.o alla 153
euro kuus ühe pereliikme kohta, kom-

penseerib vallavalitsus ka lapsevanema
poolt tasutava osa. Lapsed viiakse laagrisse ja tuuakse koju tagasi ühise transpordiga. Bussi eest tasub vallavalitsus.
Palume esitada taotlused hiljemalt
1.maiks vallamajja või osavalla kontorisse. Tuusiku maksumus tasuda hiljemalt 1.

raamatuid. Loodetavsti tuleb selliseid
toredaid pealelõunaüritusi lastele raamatukogus veelgi.
Aitäh Üllele ja ka teistele osalejatele toreda ja meeleoluka neljapäeva eest!
Inge Tali
juuniks. Avalduse vormi leiab Vinni valla veebilehelt. Mida kiiremini avaldus
vallamajja jõuab, seda suurem on tõenäosus tuusik saada, sest kokku läheb jagamisele vaid 20 tuusikut.
Info 325 8655, 522 6510 Margit Diits
Vt ka
www.urumarjanoortelaager.ee

Vinni Päevakeskuse käsitööpäevadel
on hoog sees
Jaanuar on olnud kena talvekuu, parajalt pakast ja ka päike on end aeg ajalt
näidanud.
Kohe on algamas küünlakuu ja võib
rõõmustada selle üle, et päevad on juba
märgatavalt pikemad. Rohkem jääb
valget aega lugemiseks ja oma harrastustega tegelemiseks.
Päevakeskuse detsembrikuu käsitööpäevad olid väga sisukad ja tihedad.
Valmistasime kauneid kingikarpe, mis
tõstsid jõulukingi väärtust ja tõid saajale saamisrõõmu. Tore oli ka oma lähedastele saata enda tehtud jõulukaarte.

Ja tegija sai kõige suurema rõõmu oma valmistatud töödest ja üheskoos veedetud ajast.
Ka järgmisel, küünlakuul, jätkame käsitööpäevadega. Plaanis on hakata tegema värvitud liivast kaarte, pilte. Kui on huvi, siis infot saab
ikka päevakeskusest ja võib-olla on kellelgi veel
midagi lihtsat ja huvitavat välja pakkuda, mida
saaks koos valmistada.
Tooge päevakeskusesse uusi ja huvitavaid ideid.
Seniks nautige talve ja jääge terveks!
Vinni päevakeskus
Eve Kukor
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KODUVALLA SÕNUMID

Haridusüritused veebruarikuus
1.-15.veebr. loovtööde (luule, fotod jm) “Minu isamaa” konkurss
Tudu LPK-s.
6.veebruaril pildistamine Roela
LPK-s.
6.veebr. kl 8.55-10.35 KEAT tuleja veeohutuse õppus VPG 6.klassidele.
7.veebr. 12.55-13.40 kirjanduslik
teater ”Enesekaitse” VPG 7.12.klassidele
11.-13.veebr. aktiivsusvõistluse
“Terve VPG” suusatamine 1.-6.klassidele
11.veebr. kl 10 Vinni lasteaia vastlapäev Mõedakul
12.veebr. 11.30-13.30 vastlapäeva
tähistamine Tudu saepurumäel
12.veebr. vastlapäev Roela LPK-s.
12.veebr. vastlatrall Kulina lasteaias.
12.veebr. 16 Pajusti lasteaia “Lepatriinu” ja “Päikesejänku” rühmade
vastlaüritus.
13.veebr. 9 sõbrapäeva kallikaisupäev Vinni lasteaia Mesimummu,
Jänkupere ja Oravapere rühmas.

13.veebr. 9.45 sõbrapäeva karneval
Vinni lasteaia Mõmmi, Sipsiku ja Lepatriinu rühmas.
13.veebr 16 Pajusti lasteaia “Mõmmikute” rühma vastlaüritus.
14.veebr. kell 17 esimesse klassi astuvate laste vanemate ja laste infopäev,
kooliga tutvumine VPG-s.
14.veebr. sõbrapäev Roela lasteaias
põhikoolis, lasteaialapsed külas Kulina
lasteaiaperel
14.veebr. sõbrapäeva tähistamine Kulina lasteaias.
14.veebr. 17-19 sõbrapäeva pidu Tudu
koolimajas.
14.veebr. 8.40-13.50 sõbrapäeva kohvik, sõbrapostkast Vinni-Pajusti gümnaasiumis.
14.veebr 8.55-9.40 direktori sõbrapäevavastuvõtt VPG-s.
14.veebr 13.50-15.00 sõbrapäeva
playback VPG 2.-12.klassidele.
15.veebr 18-22 sõbradisko VPG 6.12.klassidele.
18.-22.veebr. ajaloonädal Roela lasteaias-põhikoolis

18.-22.veebr. aktiivsusvõistluse “
Terve VPG “ rahvuslikud mängud
1.-6.klassidele
18.veebr. 10 Vinni ja Pajusti lasteaia sõpruskohtumine Vinni spordikompleksis.
21.veebr 9.30 Eesti Vabariigi sünnipäeva aktus Pajusti lasteaia saalis.
21.veebr 10.55-11.40 Eesti Vabariigi 95.aastapäeva aktus VPG-s.
22.veebr. Eesti Vabariigi 95.aastapäeva pidulik aktus Roela LPK-s.
22.veebr. mängupidu Kulina lasteaias - Eesti Vabariigi aastapäev.
22.veebr. 9.30 Eesti Vabariik 95 pidulik aktus Vinni lasteaias.
22.veebr. 12 Eesti Vabariik 95 kontsert-aktus Tudu rahvamajas.
24.veebr. 12 lusikapidu 2012.aastal
sündinud lastele vallamaja saalis.
25.veebr. 10.10 “Sussiteater” etendusega “Suss-sepad” Roela lasteaia-kooli aulas. Pilet 2 eurot.
26.veebr. 8.55-10.35 meelemürkide õppus VPG 4.klassidele.
28.veebr. teatrietendus “ Tahan, ei
taha” Pajusti lasteaias, osaleb ka Kulina lasteaed.

Aitame väikesed näpud mulda!
Ülemiste keskusel on soov aidata Eesti
asenduskodusid heategevusprojektiga
“Väikesed näpud mulda”, mille eesmärgiks on anda 2013. aasta kevadeks võimalikult paljudele lastekodudele võimalus pidada oma peenart,
põllulappi või kasvuhoonet.
Enamikes Eesti asenduskodudes on olemas maa, mis seisab hetkel
tühja ja kasutuna. Selle asemel on paljudel lastekodudel soov ja tahtmine
pidada oma põllulappi, peenart, kasvuhoonet, aiakasti vms, mis annaks eakohast tegelust lastele ja võimalust
seeläbi omandada esmaseid tõdesid ja
harjumusi aianduse(aiatööde, aia pidamise) kohta, mis omakorda tulevad kindlasti kasuks neile tulevikus, astudes iseseisvasse ellu.

Kuulutused
Ostan vanaraha, münte, kopikaid,
paberraha, märke, marke, postkaarte. Kojukutsed tasuta, hea
hind, raha kohe! Tel: 56 655 551

Soovime Koduvalla Sõnumite kaudu pisut laiemalt tutvustada projekti ka valla lugejatele ja kutsume üles
taimekasvatajaid, kes võib-olla sooviksid lapsi aidata. On ju teada, et paljud
perenaised panevad varsti oma koduakendele idanema tomatitaimed jne. ja
võib ju ikka juhtuda, et vahest saab neid
taimi liiga palju, et jääb ülegi - selleks
ei oleks vaja neid kasutult minema visata, aga hoopis heateona lastele kinkida. Võib-olla leidub koguni häid inimesi, kes tahaksidki teadlikult lastele
taimi ette kasvatada või muus osas laste unistused ja soovid täita, sest soovide nimekiri on väga pikk.
Tänaseks on projektist huvitatud 19 lastekodu, kelle vajadused ja
soovid on individuaalselt välja selgita-

tud.
Vinni perekodul on oma kasvuhooned ja täidavad oma kasvatajate
ja kasvandike ühiste jõupingutustega
oma eesmärki väga edukalt. Heade inimeste abiga oodatakse mulda, kurgija tomatitaimi, tilli-, salati-, rediseseemneid ning mugulsibulaid. Aiatarvikutest
oleks vaja rehasid, labidaid, murukääre, väikseid oksakääre ja kui võimalik,
siis ka lillepotte koos suvelilledega.
Aitame üheskoos väikesed
näpud mulda!
Arle Soeson
Projektijuht

Aastad nagu hallad
käivad üle elutee
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
95 Armilde-Miralda Rosenstein
95 Aliide Pukk
94 Ella Eerik
91 Helgi Otsa
88 Lea Basarov
88 Arkadi Lõune
86 Verner Tooming
84 Eva Kompost
84 Vilhelmine Parts

83 Lehte Raja
83 Lembit Toovis
83 Virve Sepp
82 Meedi Talvis
82 Lembit Villemson
80 Silvi Viitung
80 Helje Laud
75 Ode Saar
75 Jüri Mägi
70 Ants Vilu

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

Läheme bussiga
presidendimatkale!
Juba kümnendat korda toimuv Presidendimatk kutsub ka sellel aastal 2.
märtsil nautima Aegviidu-Nelijärve-Jäneda loodust. Võib valida, kas suusatada 10 km või teha kepikõndi mööda
kergliiklusteed 5 km. Peale matkamist
ootab Jänedal Musta Täku Tallis kuum
supp ja tee.
Vinni valla matkahuvilised saavad matkale minna bussiga. Bussi tellimiseks on vajalik teha eelregistreerimine. Selleks tuleb helistada tel. 52 73
874 või teatada osavõtust e-posti aadressile uno.muruvee@vinnivald.ee

kuni 25.veebruarini. Väljasõit on planeeritud Pajustist vallamaja juurest kell
9.00 ja tagasisõitu alustame Jänedalt kell
16.00.
Täiendav informatsioon matka
kohta on saadaval www.presidendirada.ee.
Kasutagem soodsat võimalust
mugavalt bussiga matkale minna. Kohtumisteni kümnendal presidendi matkal!
Uno Muruvee
Vinni Valla noorsoo-ja sporditööspetsialist

Sündis inimene!
Eraisik müüb Kaukvere külas 17,1
ha looduslikku rohumaad. Üldiselt
kõva maa, krunt piirdub Kaukvere jõega. Hind 13 680 eurot (800 eurot hektar) Ahto, tel 600 2121, 5669 1115

Suur tänu kaastööde eest!
Järgmime kaastööde esitamise tähteg on 14. veebruar.

UUS TERVIS Kadila piirkonnas
Möödunud aasta septembris lükati käima esmakordne kogukonnatasandi terviseedendus mudel
Uus tervis. Projekti eesmärgiks oli
koolitada paikkondade aktiivseid
inimesi, kes aitaksid oma kogukonnas läbi viia erinevaid tervisesündmusi ja -õhtuid. Läbides koolituse, sai eestvedaja omale tervisetoetaja nime, rolli ja esmased
oskused.
Projekt viidi ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel ning koostöös külaliikumisega Kodukant.
Koolitused algasid 08.09.2012 ja
kuni aprilli lõpuni viiakse koolitajate abiga läbi veel erinevaid üritusi. Edaspidi on tervisetoetaja ise
ürituste algataja ja läbiviija.
Nüüdseks on need viis pikka koolitus-nädalavahetust kahjuks läbi.
Olid suurepärased koolitajad,
väga asjalikud külalisesinejad ning
eranditult kõik osavõtjad sulandusid üheks suureks pereks. Nii pikas, huvitavas ja hästi ettevalmistatud projektis pole ma varem
osalenud.
Nüüd on aeg küps õpitut oma
kogukonnale jagada. Olen tervisetoetaja!
Piirkondlike/kogukondlike terviseürituste toimumine on käesoleva projekti raames määrava
tähtsusega. Ka maapiirkondade
inimeste tervisekäitumine vajab

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!

uusi suundi ja ümberõpet ning see
toimib läbi konkreetsete tervisepäevade, ettepanekute ja soovituste, mis oleksid kättesaadavad
just piirkonnas kohapeal. Kogukondlikud üritused on reaalne võimalus sihtrühmale anda häid juhtnööre, elulähedasi nõuandeid,
rääkida silmast silma, kuulata ning
läbi oma ja ka kogukonna inimeste kogemuste luua vestlusringe.
Tervisepäevade eesmärgiks on
jagada kogukondades tervisetoetajate vahendusel lihtsaid ja praktilisi soovitusi (kuidas kodustes tingimustes tervislikult toituda, kuidas ja millist füüsilist aktiivsust
arendada, kuidas toime tulla lihtsamate psühholoogiliste probleemidega nagu ülemäärane stress,
organismi häireseisund jne). Tervisepäevadel kasutatakse erinevaid grupijuhtimise tehnikaid, praktilisi protsesse ja coaching’ut. Teisisõnu pole tegemist ainult passiivsete loengutega, vaid kaasavate tehnikatega, kus igal üritusel
jagatakse nippe oma tervise tarbeks ja seda just tervisetoetaja juhendamisel.
Kirjutan vähe lahti tervisetoetaja staatuse - tervisetoetaja ei ole
terapeut, nõustaja, psühholoog,
arst, ravitseja, tervendaja vms.
Tervisetoetaja on inimeste sisemi-

se väe ärataja, võimestaja ja suunaja. Tervisetoetaja on isik, kes
aitab läbi erinevate tervisesündmuste ja grupikogunemiste kogukonna liikmetel parandada oma
tervisekäitumist, suunates vajadusel inimesed oma eriala spetsialistide juurde.
Kadila küla elanikuna toimetan ma suurimal heameelel neljal
päeval Kadila Seltsimajas tervisepäevadega. Esimene kokkusaamine on 14. veebruaril 13.00 ja esimeseks teemaks on „Vesi ja vee
energia”. Teine teema on toitumisest, millest tuleb rääkima Lii
Leotoots (Anneli Sootsi Tervisekooli lõpetanu) 21.märtsil kell 14.00
Uus Tervis projekti üks eestvedajatest Kairi Rebane tuleb rääkima
meile coachingust.
Edasised tervisepäevad toimuvad: 26.03. ja 11.04. algusega
kell 14.00. Antud tervisepäevadel
on plaanis rääkida vaimsest tervisest; tervislikust toitumisest koos
praktilise kokkamisega; elupäästvast esmaabist; väärikast vananemisest; veidi mälutreeningust ja
sõrmeharjutustest ning jätame ka
üllatustele ruumi.
Lisainfo: 52 61 517
Meeldivate kohtumisteni!
Leeni Janno

Olge tublid isad-emad,
küll saab inimene temast...
Marii Oks - 11. detsembril
Simona Ehlvest - 18. detsembril
Marcus Ilm - 23. detsembril
Mireia Vilu - 10. jaanuaril

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Sotsiaalkindlustusameti
klienditeeninduste uued lahtiolekuajad
1. veebruaril muutuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduste lahtiolekuajad. Muutuse tulemusel toimub
klientide vastuvõtt kõikides Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroode
klienditeenindustes reedeti kella 13.00ni.
Alates 1. veebruarist 2013 on
Sotsiaalkindlustusameti Rakvere büroo

klienditeeninduse lahtiolekuajad:
E 8.30-18.00, T, K, N 8.30-16.30,
R 8.30-13.00.
Täiendavat infot Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavate toetuste
ja teenuste kohta saab ameti kodulehelt www.ensib.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 kõikidel tööpäevadel 9.00-17.00.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Aleksei Golubev
Angela Murumägi
Ilmar Triebstok
Arnold-Johannes Davel
Elmu Maasalu
Alviine Udevald
Helga Nirgi
Ülle Tof
Aivar Pääro

19.detsember
21.detsember
25.detsember
28.detsember
28.detsember
03.jaanuar
06.jaanuar
07.jaanuar
09.jaanuar

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 2300.
Trükitud trükikojas Trükis.

Suur tänu kaastööde eest!
Järgmime kaastööde esitamise tähteg on 14. veebruar.

