Koduvalla
Vinni valla infoleht

Sõnumid
Vinni valla kodulehel: http://vinni.kovtp.ee/et/koduvalla-sonumid

Nr 9 2013

Gümnaasiumis ootab huvilisi Vinni vald on tegija, siin elavad tegijad!
veerandsada huviringi
Vinni vald on Lääne-Viru parim vald

Sellel õppeaastal on Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi erinevate vanuseastmete õpilastel võimalik valida 25 huviringi vahel.
Liikumise ja spordiringe on kuus: kergejõustik tütarlastele ja poistele, jalgpall,
judo, sumo, “Terve VPG“ aktiivsusvõistluse liikumistunnid algklassidele ja matkaring.
Tantsuringe on kolm: showtants, kõhutants ja rahvatants (1.kl.).
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi on tervist
edendav kool ja lisaks spordi- ja tantsuringidele on teisigi võimalusi oma keha
eest hoolt kanda: kooli naabruses on
väga hea täismõõtmetes staadion,
virgestusala, oma jõusaal, mitmes suunas kulgevad kergliiklusteed, ujula spordikompleksis.
Muusikaringidest tegutsevad mudilaskoor, lastekoor, mitmed ansamblid ja
solistid; õpetatakse klaveri-, kitarri- ja
trummimängu.
Järgmisel suvel toimuvale üldlaulupeole pürgivad nii mudilas- kui lastekoor.
Eelmisest aastast tegutseb põhikooli teat-

riring.
Tehnikaringidest võib nimetada töö- ja
tehnoloogia, robootika ning mini-RC
(puldist juhitavad mänguautod) ringi.
Põhikooli tütarlapsed saavad osaleda
kodunduse, algklasside õpilased kunsti- ja meisterdamise ringides.
Mälumängude traditsioon on meie
koolis jätkuvalt tugev, sellega tegeletakse alates 3. klassist.
Ka kodu-uurimise huvilisi on mitmeid.
Oktoobrist alustab 3. ja 5. klassile raamatukoguring „Teadmiste jahil“, kus tegeletakse õpioskuste arendamisega.
Uue ringina lisandub inglise keele jututuba 7.-12. klassile, kus saab arendada
vestlemisoskust.
Kõiki neid ringe ei oleks, kui poleks tublisid ringijuhte. Selle eest neile suur tänu!
Huvilised ei saaks ringides-trennides
tasuta osaleda, kui kohalik omavalitsus
ei toetaks seda. Aitäh!
Täpsema info huviringide kohta saate
kooli kodulehelt www.vpg.edu.ee.
Terje Andresson
VPG huvijuht

Tammiku Kodu ja
Johanna keskus käsikäes
Alates 1. juulist k.a lähevad Tammiku
Kodu oma 13. sünnipäevale ja Johanna
keskus oma 3. sünnipäevale vastu käsikäes,
sest koos on kergem, turvalisem ja huvitavam. Ei mingeid barjääre, tuleb isu minna
hooldekodu elanikke vaatama või nendega koos laulma, võibki minna. Ja vastupidi, tuleb hooldekodu elanikel isu minna
kaema, mida erivajadustega inimeste keskuses huvitavat tehakse ja ise ka midagi
kaasa teha, saabki mindud. Elu peab selle
viimse hetkeni olema võimalikult huvitav
ja täisväärtuslik nii nagu kellegi tervis seda
võimaldab.
Suvel läksid kaks asutust ühise
juhtimise alla, aga mõlemal on oma haldusala ja elukorraldus. Leiame pidevalt
pidepunkte, kus üks asutus saab teisele
millegagi toeks olla. Näiteks kasvatas Johanna keskuse aiamaa suvel nii palju kurke, et neid jätkus ka Tammiku Kodu hoolealuste toidulauale ja ka talveks purkidesse. Kord kuus, erivajadustega inimeste keskuse laulupäeval, viiakse ühislaul ka eakate
juurde Tammiku Koju. Tore, et sellistel laulupäevadel osalevad ka mitmed Roela pensioniealised hea lauluhäälega inimesed.
Hooldekodust käivad paar inimest aga tegevustele Johanna keskusesse.
Tammiku Kodus on kõik kohad
täidetud. Töötajad tunnevad oma tööd ja
teevad seda hästi. Tammiku Kodu annab
tööd kaheksale töötajale, kelle abil on Tammiku Kodu elanikele tagatud turvaline ja
elamisväärne vanaduspõli.
Erivajadustega inimeste keskuses on Sotsiaalkindlustusamet uue hooaja
alguseks rahastanud 20-st kohast 19 koha
pearaha. Oleme soetanud keskusele hoolealuste tegevusvahenditena vajalikku inventari ja tegelusvahenditena vajalikke materjale ja vahendeid, et hoolitseda ümbruse korrashoiu eest ja minna mugavamalt
ning toimekalt vastu septembris alanud
uuele hooajale. Suvel tegutses keskuses pal-

ju perenaine Maire, sest aiamaa tahtis harimist ka suvel ja hoidised talvelõunateks
tegemist. Johanna keskus on ka kogu suve
jooksul olnud avatud, sest see on saanud
mõnusaks koos- ja läbikäimiskohaks.
Sügisest alustasid Johanna keskuses tööd 12 töötajat, kolm täis- ja ülejäänud osalise tööajaga. Alustas meestetöö,
mille käigus juhendaja Ennuga hakkavad
keskuse noored mehed tegema ehitustöid
keskuses ja selle ümbruses, kasvades lõpuks üle puutööks. Kolmandat aastat alustas keskus ka lihtsustatud inglise keele õpetamisega õp. Ilmo juhendamisel. Suvel oli
keraamika dekoortehnikate koolitus, mille käigus õpitud uusi tehnikaid hakkavad
aasta jooksul tegema ka keskuse hoolealused. Käiku lähevad ka kõik senised tegevused, milleks on toidutegemine, aiatöö,
käsitöö, õmblemine, üldõpe, arvutiõpe,
füsioteraapia, muusika jpm. Perenaise abilisena hoolealuste igapäevatoimetuste juhendamises alustas tööd töösamase tegevuse juhendaja Kätlin.
Erivajadustega inimeste keskuses osutatavat igapäevaelu toetamise teenuse osutamist ja selle arendamist toetab
2014.a aprilli lõpuni Kodanikuühiskonna
Sihtkapital koos sveitsi Vabaühenduste
Fondiga. Fondi toetusega on olnud võimalik maksta juhendajatele ja töötajatele töötasu, paigaldada tuletõrje- ja varavastased
signalisatsioonid, osta õmblusmasin, paar
arvutikomplekti, toitlustada ja kasutada
hoolealuste transpordil invatransporti,
muretseda tegelusvahendeid, teha asutusele ja teenusele reklaami, hoolitseda kodulehekülje eest jpm. Teenust toetab projekti kaasfinantseerijana Vinni Vallavalitsus ning osaliselt teenusesaajad.
Koosveedetud aeg teeb elu ilusamaks.
Ilusat sügist ja tegusat meelt!
Ülle Allika, Tammiku Kodu ja Johanna
keskuse juhataja

Septembris avaldas Siseministeerium
Geomedia OÜ koostatud järjekordse
kohalike omavalitsuste haldusvõimekuse hindamise analüüsi, mis reastas kõik
Eesti 226 omavalitsust. Vinni vald asus
selles 2012. aastal kõrgel 18. kohal ning
varasema kolme aasta keskmisena 28.
kohal. Oleme parim vald Lääne-Virumaal, esikolmikus Virumaal ja TOP 30
seas Eestis!
Olen jätkuvalt veendunud, et
Vinni vald on võimekas vald, suudame
pakkuda vallaelanikele mitmekesiseid
teenuseid. Oleme investeerinud nii
sotsiaal- kui tervishoiusfääri, mitmekesistanud elanike sportimis- ja vaba aja
veetmise võimalusi. Mul on hea meel, et
taoline erapooletu ja põhjalik analüüs
ilmus vahetult enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi, olles hinnanguks seni tehtule.
Märkame inimest ja tema vajadusi
Vinni vald toetab oma elanikke mitmeti: maksame sünni-, matuse-, ranitsa-,
küttepuude ja juubelitoetust. Valla pakutavate sotsiaalteenuste ring laieneb
pidevalt, olenevalt meie inimeste vajadustest (kauplusauto, võlanõustamine),
kuid ka uute innovatiivsete teenuste väljatöötamisest (häirenuputeenus). Koolitoit meie valla koolides õppijatele valla
poolt tasuta. Kui meie lasteaias käib
ühest perest kaks ja enam last, on kohamaks perele tasuta. Nii pole midagi
imestada, et lasteaedadesse on tung ja
uuel volikogu perioodil on päevakorras
uue lasteaiarühma ruumide ehitamine
Pajusti lasteaiale.
Oleme vallas väärtustanud
eelkõige inimestele vajaliku, et iga vallakodanik tunnetaks - kõik, mis tehakse, toimub valla inimese heaolu parandamise nimel. Rõõm kordatehtud majadest ja ruumidest, kaasaegsest töökeskkonnast on inimestelt vastu peegeldanud
ja andnud minulegi jõudu uusi väljakutseid vastu võtta. Andnud kindlust, et
oleme liikunud õiges suunas.
Vallavanemaks saades seadsin
eesmärgiks korda teha meie koolimajad,
lasteaiad, raamatukogud, klubid, spordisaalid ja väljakud, otsida ja leida võimalusi meie inimeste vaba aja sisustamiseks. Oleme rajanud Lääne-Virumaa
suurima kergliiklusteede võrgu ja see
võimalus teenib meie rahva tervist rohkem kui miski muu. Kergliiklusteed annavad lisaväärtust nii Vinni spordikompleksile, koolile, tervele piirkonnale. Vinni staadioni valmimisega paranesid Vinni-Pajusti gümnaasiumi sportimisvõimalused hüppeliselt, kasvas spordikompleksi atraktiivsus.
Oleme seisnud töökohtade eest
Kui riik otsustas lastekodud muuta lapsekeskseks ja peremudelil põhinevaks,
ehk siis Inju lastekodu asemel ehitada
ühepereelamute näol perekodud, ei jäänud Vinni vald pealt vaatama, kuidas
selle muudatusega ka töökohad mujale
liiguvad. Võtsime eesmärgiks rajada

koos asjaomaste instantsidega perekodud Vinni alevikku. Tänavu sügisel täitub Vinni perekodul neli aastat. Lapsed
ja töötajad on rahul. Nii meiegi - töökohad jäid alles ja neid tuli juurdegi.
Vinni perearstikeskus sai Vinni liikumis- ja tervisekeskuses uued ruumid. Ma olen kindel, et tööga rahuolu
kasvas Vinni perearstidel kõvasti. Perearstikeskuse vana maja baasil arendatakse välja õendushoolduskeskus, mis võimaldab tulevikus abi vajavaid patsiente
kodus hooldada.
Vinni-Pajusti gümnaasium on Eesti
parimaid maagümnaasiume
Õpetajate päeva eel avaldati kevadised
riigieksamite tulemused. Lääne-Virumaal võidutes neis Vinni-Pajusti gümnaasium, üks Eesti maagümnaasiumide
lipulaevu. Gümnaasiumis tehtav töö
teeb meele rõõmsaks, kooli häid tulemusi on näha olümpiaadidel, konkurssidel,
lõpetajate edaspidises toimetulekus. See
on tõepoolest õppimiskallakuga kool
kevadel gümnaasiumist tuule tiibadesse saanud lend tegi kooli ajaloo parima
riigieksamite tulemuse. Ka meie väikesed koolid on tublid, nende õppurid jätkavad pärast kodukooli õpinguid Vinni-Pajusti gümnaasiumis, hoides kõrgel
Vinni koolide lippu. Aitäh, teile kallid
õpetajad, õpilased, lapsevanemad! Õpitulemused sõltuvad õpilaste-õpetajate
koostööst ja kodusest toetusest, hea on
märgata selle koostöö toimimise vilju.
Vinni valla lasteaiad pole
ammu enam pelgalt laste hoiukohaks,
neis tehakse tänuväärset tööd laste
sotsialiseerumisel ja kooliks ettevalmistamisel. Rõõmustab, et lasteaia tegemistes löövad kaasa lapsevanemad, et tihenevast valla asutuste omavahelisest läbikäimisest sünnivad toredad ettevõtmised.
Vallas on hea elukeskkond

Vallavalitsus ootab tegevustoetuste taotlusi
MTÜ-delt vallaeelarve koostamiseks
On alanud 2014. aasta eelarve koostamine, mille käigus ootame
kõigilt seltsidelt, MTÜ-lt ja eraisikutelt taotlusi projektide,
ürituste või muude tegevuste toetuseks.
Taotlusi saab esitada kuni 31.oktoobrini 2013. aastal
posti teel Vinni Vallavalitsusele
või e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee.
Taotluse esitamiseks saab vastava blanketi ”Taotlus mittetulundusliku tegevuse toetuseks” Vinni valla kodulehelt: https://
vinni.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord.
Infot seoses taotlusega saab küsida telefonil 32 58 656
või e-posti aadressil inna.arula@vinnivald.ee.

Mööda valda ringi sõitjad märkavad
kõikjal peremehekätt, hoole ja armastusega rajatud kauneid kodusid, heakorrastatud asutuste ja ettevõtete territooriume. Siin on meie kodu ja kodu peabki korras olema.
Kodukultuur algab ka kalmistult. Oleme korda teinud Viru-Jaagupi
kalmistu, seda koos valla noorte töö- ja
puhkelaagritega, kes on igal suvel korrastanud ka Viru-Jaagupi kalmistut. Ma
usun, et taskurahateenimise kõrval kasvatab see töö lastes oma esivanematest
lugupidamist.
Hea elukeskkond tähendab
puhast joogivett, korras reovee- ja prügimajandust. Viimase paari aastaga
kaasajastasime vee- ja kanalisatsioonisüsteeme kõigis valla alevikes. See töö
jätkub.
Pärast torutöid saame jätkata
tänavavalgustuse kaasajastamisega.
Kui selgus, et põllumajandustootjatel on raskusi tootmise käigus tekkivast sõnnikust lahtisaamisega, hakkas
vald koos ettevõtjate ja teadlastega otsima võimalusi lägast biogaasi tootmiseks.
Aastatepikkuse töö tulemusena töötab
Vinnis nüüd biogaasitehas, kus lägast
valminud gaasist toodetakse elektri- ja
soojusenergiat, kasu saavad sellest nii
tehas kui ka tema koostööpartnerid.
Ühtlasi vähendas bigaasitehase töölehakkamine Vinni ümbruse põhjaveereostust.
Kogemusel põhinev tarkus
Minu pikaajaline kogemus on näidanud,
et iseenesest ei juhtu siin ilmas midagi.
Sea eesmärgid paika, anna töödele pihta ja tulemused ei lase end kaua oodata.
Aga nagu Ülemiste Vanakese jaoks ei saa
Tallinna linn kunagi valmis, ei lõpe töödtegemised Vinni vallaski.
Ma olen uhke Vinni valla üle,
meie inimeste üle, meie ettevõtjate üle.
Vinni vald on tegusate inimeste vald.
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

26. septembril algusega
kell 17.30 toimub Vinni
Vallavalitsuse initsiatiivil
Vinni spordikompleksis
rahvakoosolek Vinni
aleviku laguenud
hoonete asjus.
Kohale on lubanud tulla
Muinsuskaitseameti
esindajad Tallinnast ja
Rakverest.
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Roela apteek tegutseb edasi
Maa-apteekide toimetulek on ajakirjanKuhu lähed? Ega tol ajal polnudki eriti
duses pidevalt teemaks olnud. Nii ka
kusagile minna.“
Roelas, lahendus oli, et Roela Apteek OÜ
„Vajangu 8-klassilise kooli lõkuulub alates 2. septembrist ravimite
petamise järel otsustas ema panna mind
hulgimüügiga tegelevale firmale, kes
tugevasse kooli edasi õppima ja nii ma
omab tegevusluba viieks aastaks. Samuti
sattusin Paide I keskkooli, kus oli võrrajätkab senine proviisor Riine Org.
tu inglise keele õpetaja.“ Ehkki enne
Aastakümneid Roelas apteekkeskkooli oli Riine õppinud vaid ühe
riametit pidanud Riine Org räägib, et
aasta inglise keelt, oli ta inglise keele
Roela apteek toimis normaalselt kuni peolümpiaadidel Paide rajooni parimate
rearst Tõnis Nurga lahkumiseni. Tema
seas. Keskkooli hõbemedaliga lõpetalahkumise järel tulid esialgu asendusarsmast takistas teda jonnakus.
tid, kuni perearsti nimistu kokku kuivas
Riine valiski ülikoolis „norja konkurssi Roelasse uue arsti leidmimaalsema“ eriala - arstiteaduskonna farseks enam ei korraldatud. Inimesed pimaatsiaosakonna. Konkurss oli sinna
did valima endale uue perearsti. Aastaid
kõva – 3,5 inimest ühele kohale. „Keeon Riine Org püüdnud ise apteeki mamiaeksami sain viie, eesti keele ka, füüjandada, kuid suvel otsustas siiski loosikas sain nelja, sest ei osanud rääkida
buda. „Apteegi püsimajäämise taga on
ühtlasest kiirenevast liikumisest,“ meesiiski perearsti olemasolu kohapeal,“
nutab ta ülikooli sisseastumist. „Isa suri
nendib Riine Org. „Kui arst kirjutab välootamatult ega jõudnuki teada saada, et
ja digiretsepti,
siis peab ravim
apteegis olemas olema, kui
patsient sellele
järele tuleb.
Ma pean teadma, mida tellida. Tavaliselt
inimesed helistavad mulle, et
küsida infot
digiretseptide
kohta, siis ei
ole vaja kaks
korda
käimist.“ Teine
oluline tegur
inimese jaoks
ongi transpordi leidmine apteeki pääsemiseks.
Selle
aasta kevadel
sai Riinel mõõt
täis, hakkas otsima võimalusi, kuidas apteegiteenus
Roelase püsima jääks ja
asus tehingu
Riine Org Roelas apteegi leti taga, kus ta on töötanud kogu oma elu,
tegemiseks et44 aastat. Hilje Pakkaneni foto.
tevalmistusi
tegema. Esimeseks ülesandena tuli moodustada osaühing. „Oli see alles kadama ülikooli sisse sain. Ema sai pensioni
lipp!“ muigab ta hiljem. Tuli käia mak15 rubla kuus ja pidi mind selle raha eest
suametis, Eesti Energia, Elioni ja panga
koolitama. Ühikakohtadega oli Tartus
kontorites, notari juures, ravimiametis,
kitsas, sain Kärevere rahvamajja ühte
äriregistris jne. Täna teab Riine juba hästoakesse. Koolitee oli 15-20 km pikk, liti, millisest otsast alustada, ta võiks lausaks sellele tuli veel kaks kilomeetrit jala
sa ettevõtlusnõustajaks hakata. „Meil on
kõndida. Sealt edasi sain juba Tiigi täküll e-riik, aga kõike see ei võimalda. Igal
nava ühikasse, kust omakorda
pool tuli kohal käia. Iga asjaajamise juuPälsonisse, mida võis juba luksuseks pires mõtlesin, et see on küll nüüd viimadada.“
ne käik.“ Ei veel, ikka oli mõni paber
Ülikooli lõpetamise järel Roelaspuudu. Nii läks terve Riine suvi asjaajase tööle tulles mõtles ta siin 2-3 aastat ära
mise nahka. Muidugi sai Riine sellega
olla ja Tartusse tagasi minna. „Kui aga
hakkama, sest ehkki Riine on leebe, pole
Roelas esimesel jaanitulel ära käisin, leidta allaandja, jonni on temas omajagu.
sin, et siin elavad fantastilised inimesed.
„Kui ma 1. märtsil 1969. aasRoela sovhoos oli omaette klass, kes hoital Roelasse Viru-Roela apteek nr 62 judis sportlasi ja taidlejaid. Käisin rahvatanthatajaks tuli, küsis toonane Rakvere
sus, võtsin osa siinsest spordielust, käisikeskapteekide juhataja, et ise nii noor,
me võrkpalli ja pinksi mängimas. Siin töömiks te selle raske ameti vastu võtsite?
tas abimetsaülemana Mati Org, kellega ma
Olin siis noor, 23-24-aastane, ega osanud
abiellusin 1971. aastal.“
karta. Kui siia tööle ja elama tulin, siis
Kogu selle aja on Riine elanud
maja pilpakatus lasi vett läbi. Läksin
ja töötanud ühes kohas Roelas Tartu mnt
kohe MEKi või KEKi juhi jutule, uuri13 majas Roela apteegi juhatajana. Selle töö
ma, millal katust parandama tulete. Tujuures on Riinet hoidnud soov aidata teisi
lid novembris. Suuremates remonditööinimesi. „Inimesed on tänulikud, kui saad
des aitas alati Roela sovhoos.“
ja oskad neid aidata. Siin töötavad head
Apteekritöö oli tänasega võrarstid, abivalmis sotsiaaltöötajad. Kuidas
reldes hoopis teistsugune - tuli kohapeal
sa ei aita, kui su ümber on head inimesed,
ravimeid valmistada, ravimeid koju viia,
kodukohahoidjad.“
sanitaar-hariduslikke loenguid pidada.
Riine on kolm Vinni vallavoliRoelas tegutses tookord haigla, apteek
kogu koosseisu kaasa teinud.
valmistas ravimeid ka neile. Tellimusi
Riinet mujalegi apteekriks kuttuli teha kvartaliks ette, ükskord tuli rasutud. Kolm aastat töötaski Rakveres provimeid koguni 42 kasti. Tänapäeval on
viisorina. Sattunud 90-ndatel vaimustusse
ravimitööstus sedavõrd arenenud, et
turismist ja pidanud Roela-Liival endises
kohapeal ravimite valmistamine on jäämetsavahikordonis turismitalu. „Ega ma
nud vaid suuremate apteekide pärussellest suurt midagi teadnud, tahtsin end
maaks. Roela haigla kinnipanekuga jäi
proovile panna.“ Tegi jõulumaid, pidas
tööd vähemaks, ka Eesti aja tulek muuhobuseid. Turism on läinud, proviisori
tis palju. „Tegevusloa saamiseks pidime
amet on jäänud.
ehitama assisteerimisruumi (rahvakeeli
Praeguseks on Riine poolt tehravimite valmistamise ruumi. Toim.).
tud kõik, et Roelast ikka ravimeid osta
Tegin valmis, aga kordagi pole seda tarsaaks, kui vaid jätkuks külastajaid.
vis läinud.“
Kuna proviisori töö on küllaltki
Tegelikult tahtis Riine õppida
stressirohke, aitab seda leevendada tegelehoopis inglise keelt. Kuuldes, mida Riine
mine koerte ja hobustega. Energiat annaedasi õppida tahab, soovitas õde tal mivad tegusad inimesed, head sõbrad ja Roela
dagi „normaalset“ õppida. „Küsis, mida
rikkalikud marja- ja seenemetsad.
sa selle inglise keelega peale hakkad?
Hilje Pakkanen

Karud õpetavad Lepatriinusid üksteisest
hoolima
„Kes on hea sõber?“ küsib õpetaja Heli
Arge.
„Karu,“ vastavad Vinni lasteaia Lepatriinu rühma lapsed kooris.
“Miks?“
„Sest ta on pehme, soe ja ilus ja tema seltsis
tunneme end hästi.“
„Kas sa oled tundnud, mis tunne see on, kui keegi rikub su mängu ära
või narrib sind?“ Lapsed teavad seda tunnet. See on halb tunne. Nad teavad ka seda
kohta, kus see tunne lapse sees asub - see
tuleb kõhu seest. Ja kui väga paha tunne
on, siis on see tunne isegi varvastes.
Sellest sügisest algavad Vinni
lasteaia viieaastaste Lepatriinu rühma teisipäeva hommikud vestlusringiga koos
õpetaja ja lapsed koos oma väikeste, pehmete ja mõnusate karudega. Koos õpitakse, mida siis teha, kui sõbral või kaaslasel
on paha, kui keegi narrib teda. Siis saab
lahutada. Saab lohutada. Need sõnade tähendus läheb lastel veel segamini. Kuid
mõnikord ongi vaja enne lahutada, et siis
lohutada saaks. Saab hoolida.
Igal lapsel on oma karukene, kes
on hea kuulaja ja kellele saab alati oma
mure ära rääkida. Karu oskab hoida saladusi. See karu on ainult selle lapse oma. Et
laps oma karu ära tunneks, õmblesid
emad-vanaemad kodus karule riided selga. Sellega laps nägi juba koduski karust
hoolimist.
Õpetaja: „Mida me siis teeme,
kui me tahame näidata, et me karust hoolime?“ Lapsed: „Teeme talle pai.“ „Kallistame.“ Õpetaja: „Räägime, julgustame
teda. Sama teeme oma sõbraga, kaaslasega. Kuidas sa tunned oma sõbra ära?“ Sellele küsimusele polegi lastel kerge vastata.
Kass on sõber ja koer ja karugi tuleb meelde. Aga kes on su sõber…? „Sa pead teda
mäletama,“ oskab üks poiss ütelda. „Jah,
ja sõber tähendab palju muudki. Talle julged kurta oma muresid, temaga jagad oma
rõõmu.“ Karutunni lõpetuseks teevad lapsed karule pai ja jätavad temaga hüvasti,
et naasta oma igapäevaste lasteaiategemiste juurde.
Vinni lasteaed ühines „Kiusamisest vabaks“ lasteaia metoodikaga tänavu
kevadel, kui õpetaja Heli Arge ja lasteaia

direktor Siivi Ebber vastava koolituse MTÜ
konna kujunemisele,“ on lasteaia direktor
Eesti Lastekaitse Liidu juures läbisid.
Siivi Ebber veendunud. „Laps sekkub ja
Uut algatust tutvustati ka lastepüüab tekkinud olukorda lahendada, mitte
vanematele, kes pärast esmast ebalemist on
ei tule kaebama. Julgusest sekkuda tuleb
juba kenasti asjaga kaasa tulnud. Lasteaia
hoolivus. kasvab laps, kes hoolib oma sõbpersonalist moodustati meeskond, kes
rast ja kaaslasest. Kui oled hea kaaslane,
„Kiusamisest vabaks“ metoodikat ellu viib.
oled ka salliv. Kui sa oled salliv, siis ka ausMetoodika on suunatud 38-aastastele lastele, lastevanematele ja personalile.
„Täna oli meil
kolmas kord kokku saada.
Märkasin, et lapsed hoolivad oma karust, enam ei sikutata karu kõrvast ega lohistata teda hooletult enda
järel,“ räägib Heli Arge.
Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see,
et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes, vaid
halbades käitumismudelites. “Kiusamiseks vabaks”
metoodika keskendub kogu
lasterühmale tervikuna.
„Minu jaoks on
kõige tähtsam, et kasvatame
lastes julgust märgata, kui
kellelegi haiget tehakse, julgust sekkuda. See aitab kaasa hoolivama tulevikuühis- Õpetaja Heli Arge tundi läbi viimas. Hilje Pakkaneni foto.

Kallid õpetajad!
On hea uskuda, et jätkub alati pisut suuremat mõttepingutust,
uudishimu ja eluindu, et igal päeval avada rõõmu ja tarkuse värav...

Aja pikku seguneb kord õpitud tarkus elus kogetuga
ja kooliajast jäävad meid elu lõpuni saatma
meie õpetajad, klassi- ja koolikaaslased.
Jääb tänutunne õpetajatele,
kes on teinud oma tööd headuse ja armastusega.
Kaunist õpetajate päeva kõigile!
Vinni Vallavolikogu ja -valitsus

Uus õppeaasta arvudes

Aabits pakkus pinget juba aktusel. Hilje Pakkaneni foto Vinni-Pajusti
Gümnaasikumi kooliaasta avaaktuselt.
Vinni vallas elab 345 koolieelses eas last,
neist alla 1,5-aastasi on 74. Koolieelikutest käib lasteaias 230. Vinni lasteaed
pakub teenust 117 lapsele, Tudu lasteaia liitrühmas käib 10 last. Kõige rohkem
lasteaiaga hõlmatud lapsi on Vinni ja
Pajusti lasteaia piirkonnas, kus vanematest kui 1,5 aastat käib lasteaias vastavalt
87,7 ja 98,6 protsenti lastest. Roela, Kulina ja Tudu lasteaia piirkonnas on laste-

aiaga hõlmatud ~ 70 % lastest. Lasteaedades käib ka teiste omavalitsuste lapsi: Vinnis 12 (s.h perekodu lapsed),
Pajustis 1, Roelas 5 ja Tudus 2. Väljaspool valda käib lasteaias kolm last.
Koolikohustuslikus eas õpilasi (7-17-aastased) elab Vinni vallas 441.
Vallas töötab kolm üldhariduskooli. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
kahekümnes klassikomplektis õpib 365

tad teist enda kõrval sellisena nagu ta on,“
selgitab Siivi Ebber suhtumiste seotust.
„Kiusamisest vabaks“ programm sai alguse 2007.aastal Taanis, kus ta
oli mõeldud lasteaedades ja algklassides
tehtava kiusamisvastase ennetava programmina. 2010. aastal jõudis liikumine ka
Eesti lasteaedadesse. Esimese lasteaiana
meie vallas teeb selles kaasa ka Vinni lasteaia Lepatriinude rühm.
„Kiusamisest vabaks“ programmi eesmärk on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias
loodud head suhted laste vahel peaksid
kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli
minnes peaks lastel olema pagas, mille abil
saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis. Lasteaia lõpetamisega koos
saavad lapsed kaasa ka oma kalli karu.
Hilje Pakkanen

õpilast, neist 71 gümnaasiumiastmes.
Põhikooli 294-st õpilasest 38 on teistest
omavalitsustest (s.h perekodu lapsed),
gümnaasiumi osas õpib 11 teiste omavalitsuste last.
Roela kooli viies klassikomplektis õpib
64 õpilast, neist 13 teistest omavalitsustest. Roela õpilaskodus elab 16 õpilast.
Tudu kooli kolmes klassikomplektis
õpib 25 õpilast, neist kuus Tudulinna
valla Oonurme külast.
Väljaspool valda õpib munitsipaalkoolide põhikooli osas 43 õpilast, s.h Rakvere Eragümnaasiumis 10 ja Rakvere
Reaalgümnaasiumis 8 õpilast. Gümnaasiumiastmes õpib 32 õpilast, s.h Rakvere Eragümnaasiumis 9 ja Rakvere Gümnaasiumis 8 õpilast. Lisaks õpib väljaspool valda riigikoolides 22 õpilast.
Ametikoolides õpib 93 Vinni
valla inimest, s.h 57 Rakvere Ametikoolis. Kõrgkoolide kutse-, rakenduskõrghariduse-, bakalaureuse-, magistri-, integreeritud- ja doktoriõppes tudeerib 229
inimest, s.h Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis 52, Tartu Ülikoolis 47, Tallinna Ülikoolis 32 ja Tallinna Tehnikaülikoolis 27.
Edukat õppeaastat kõigile!
Margit Diits

KODUVALLA SÕNUMID 2013

3

Valimised - korduma kippuvad küsimused Eelmise õppeaasta
lõpetuseks ja uue alguseks
1. HÄÄLETAMISÕIGUS
Kes saavad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletada? Volikogu valimistel saavad hääletada Eesti kodanikud,
teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, samuti välismaalased (pikaajalise
elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse
olemasolul), kes on valimispäevaks saanud
18-aastaseks ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub vastavas vallas või linnas.
Hääletamisõigust ei ole isikutel, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud
ja isikutel, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.
Saan valimispäeval 18-aastaseks. Kas mul
on õigus hääletada? Jah, kui Teie sünnipäev on valimispäeval, siis saate minna
valima. Kuid enne 18-aastaseks saamist Te
hääletada ei saa, st eelhääletamise päevadel Teil hääletada võimalik ei ole.

2. VALIJATE NIMEKIRI
Ma ei saanud valida, sest selgus, et mind
ei ole kantud valijate nimekirja. Kuidas
toimida?
Isikut ei kanta ühegi valimisjaoskonna valijate nimekirja, kui tal puuduvad elukoha
andmed rahvastikuregistris. Sellisel juhul
tuleb Teil valijate nimekirja kandmiseks esitada elukohateade rahvastikuregistrile (vt
lähemalt - siseministeerium.ee/13724/
). Elukohateate saab esitada ka riigiportaalis (eesti.ee/portaal/rrteenus.index). Lisainfo saamiseks või probleemide korral pöörduge valla- või linnasekretäri poole (KOVde kontaktandmed: https://www.eesti.ee/
est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused).
Alates eelhääletamise algusest vaatab rahvastikuregistri pidaja elukohateated läbi
ning kannab valijad nimekirja kiirendatud
korras. Kui te esitate nõuetekohase elukohateate registrile, võetakse Teid koheselt
valijate nimekirja ning pärast seda saate ka
hääletada. Kui Teil mingil põhjusel ei ole
võimalik oma elukohta täpselt määratleda, võite esitada elukohateate ka valla või
linna (osavalla) täpsusega.
Kuidas saan teada, millise valimisjaoskonna valijate nimekirjas ma olen?
Teile saadetakse valijakaart Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil või
eesti.ee kaudu määratletud e-posti aadressil. Selle aadressi põhjal on Teid kantud ka
valimisjaoskonna valijate nimekirja. Kui Te
ei ole hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva (5.10.2013) valijakaarti saanud, tuleb
kontrollida kas ja millise valimisjaoskonna nimekirja Teid on kantud. Selleks tuleb
pöörduda vallavalitsuse rahvastikuregistri osakonna poole. Kui olete täiesti veendunud oma rahvastikuregistrijärgses elukoha aadressis, saate kasutada ka valimisjaoskonna otsingut Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.
Kas mul on valimisõigus ainult siis, kui
mul on sissekirjutus?
Eestis enam elanike elukohta sissekirjutamist (ja väljakirjutamist) ei ole. Rahvastikuregistri seaduse § 391 kohaselt tuleb isikul esitada uude elukohta asumisest alates 30 päeva jooksul teade uue elukoha
aadressi rahvastikuregistrisse kandmiseks.
Valijate nimekirja kantakse ainult need isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse.
Elukoha muutumisel ei ole vaja end vanast
elukohast välja kirjutada, küll aga tuleb
uues elukohas valla- või linnavalitsusele
esitada elukohateade. Teate alusel kantakse Teid uues elukohas valijate nimekirja.
Olen teatanud riigiasutusele (nt maksuamet) oma elukoha aadressi, kuid mind
pole valijate nimekirja kantud. Miks ma
pean eraldi teavitama rahvastikuregistrit?
Valijate arvestust peetakse rahvastikuregistri andmete alusel. Elukoha määratlemine rahvastikuregistris on kohustuslik ja
see eeldab tõepoolest elukohateate esitamist elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. Isiku poolt teistele riigiasutustele
edastatud andmed elukoha kohta ei kandu automaatselt edasi rahvastikuregistrisse.
Kas valimisteks on vaja ennast registreerida?
Hääletamisel osalemiseks end registreerida ei ole vaja. Selleks, et tagada valimiste
ühetaolisus, s.o igal valijal on üks hääl,
koostatakse Eesti rahvastikuregistri andmete alusel valijate nimekirjad. Registrit
uuendatakse pidevalt. Valijate nimekiri
koostatakse rahvastikuregistri seisuga 30
päeva enne valimispäeva (20.09.2013). Pärast seda kuupäeva võib oma registriandmeid küll muuta, kuid eelolevateks vali-

misteks elukohaandmeid enam muuta ei
saa - valija kantakse valijate nimekirja selle
aadressi alusel, mis oli märgitud registrisse seisuga 30 päeva enne valimispäeva. Valijate nimekirjas tehakse muudatus ja isik
kantakse valijate nimekirja üksnes juhul,
kui ta ei ole üheski valijate nimekirjas. Hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva
(5.10.2013) saadetakse igale valijale valijakaart, mis kinnitab registris olemist.
Mida teha siis, kui valijakaart ei ole saabunud või selles on vead? Valijakaart annab tunnistust sellest, et Te olete kantud
valijate nimekirja. Kui Te ei ole 15 päeva
enne valimispäeva (5.10.2013) valijakaarti
saanud, pöörduge selgituse saamiseks
vallavalitsuse poole. Samal aadressil pöörduge ka siis, kui valijakaardile kantud andmetes on vead.
3. Hääletamine
Millal ja kus saab hääletada? Hääletada
saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 20.10.2013 kell 9.00-20.00. Avatud on kõik valimisjaoskonnad. Elektrooniline hääletamine toimub ajavahemikus 10.10.2013 kell 9.00 kuni 16.10. 2013
kella 18.00 ööpäevaringselt. Eelhääletamine toimub järgmiselt: a) eelhääletamine
maakonnakeskustes ajavahemikul 10.1013.10.2013 iga päev kell 12-20.00. Avatud
on igas maakonnakeskuses vähemalt üks
valimisjaoskond; b) eelhääletamine elukohajärgselt - ajavahemikul 14.10-16.10 iga
päev kell 12.00-20.00. Avatud on kõik valimisjaoskonnad; c) eelhääletamisel väljaspool elukohta ajavahemikul 14.10-16.10 iga
päev kell 12.00-20.00. Avatud on vähemalt
üks valimisjaoskond igas kohalikus omavalitsuses.
Hääletasin eelhääletamisel, kuid sooviksin nüüd oma häält muuta. Kas see on
võimalik?
Juhul, kui Te hääletasite eelhääletamisel
hääletamissedeliga, ei võimalda valimisseadus hääle muutmist. Seda ka juhul, kui
hääletasite väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (st hääletamissedel pandi
ümbrikusse).
Küll aga saab häält muuta elektroonilise
hääletamise korral. Selleks tuleb kas hääletada elektrooniliselt uuesti (kuni 16.10 kl
18.00) või minna eelhääletamise päevadel
valimisjaoskonda ja hääletada hääletamissedeliga. Valimispäeval häält muuta ei saa.
Kas ma saan volitada (nt notariaalselt kinnitatud volikirjaga) kedagi enda eest hääletama? Ei, iga valija hääletab isiklikult ja
seda õigust ei saa edasi anda.
Millised kandidaatide nimekirjad on valimisjaoskonnas?
1) Igas vallas või linnas toimub
hääletamine valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja alusel. Nimekirjas on
kõik ringkonna kandidaadid (sh üksikkandidaadid) registreerimisnumbritega.
2) Mitme valimisringkonnaga vallas või
linnas (nendel valimistel ainult Tallinnas)
on iga erakonna ja valimisliidu kohta kandidaatide ülevallaline või ˉ-linnaline nimekiri. Need nimekirjad pannakse üles hääletamisruumis. Ülevallalises või -linnalises
nimekirjas on kõik erakonna või valimisliidu kandidaadid erakonna või valimisliidu määratud järjestuses. Nimekiri on
teadmiseks valijatele, sest kuna nende alusel jaotatakse kompensatsioonimandaadid,
on valijal kasulik teada, millisel positsioonil on tema valitav kandidaat ülevallaliselt
või -linnaliselt.
Üksikkandidaatide ülevallalist või -linnalist nimekirja ei eksisteeri. Siinkohal tuleb
meenutada, et üksikkandidaadid kandideerivad iseseisvalt, mitte nimekirjana. Seetõttu ei saagi olla ühist üksikkandidaatide
nimekirja ega kandidaatide omavahelist
järjekorda selles nimekirjas.
3) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamisel antakse Teile Teie koduvalla või -linna kandidaatide koondnimekiri.
Kuidas saab hääletada välisriigis? Kohalikel valimistel pabersedeliga hääletamist
välisriikides ei korraldata. Võimalik on
hääletada kas Eestis või interneti vahendusel. Selleks on vajalik ID-kaart (või mobiilID) koos kehtivate sertifikaatide ja PINkoodidega ning ligipääs kaardilugeja
(mobiil-ID puhul täidab kaardilugeja ülesannet mobiiltelefon) ja internetiühendusega varustatud arvutile.
Kust leiab valija elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekirja? Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel (vvk.ee),
samuti valimisjaoskonnas.
Kuidas toimub hääletamine väljaspool

elukohajärgset valimisjaoskonda? Valija
läheb jaoskonda, kus korraldatakse väljaspool elukohajärgset hääletamist. Igas vallas ja linnas on vähemalt üks selline. Väljaspool elukohta saab hääletada ainult eelhääletamise päevadel 10-16.10.2013 (1013.10 ainult maakonnakeskustes). Valimispäeval (20.10.2013) saab hääletada ainult
oma elukohajärgses jaoskonnas. Valija esitab jaoskonnakomisjoni liikmele isikut
tõendava dokumendi, mille alusel kantakse valija andmed valijate nimekirja. Valija
annab allkirja valijate nimekirja ja saab vastu hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja kandidaatide nimekirja.
Pärast hääletamissedeli täitmist paneb valija sedeli ühte jaoskonnakomisjoni liikme
antud ümbrikku, mille valija paneb jaoskonnakomisjoni liikme antud teise ümbrikku. Sellele nn välimisele ümbrikule prindib jaoskonnakomisjon valija andmed.
Ümbriku laseb valija väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletavate valijate sedelitele ettenähtud valimiskasti.
Hääletasin eelhääletamisel väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda. Täidetud hääletamissedeli panin ümbrikusse,
kuid sedelile jaoskonnakomisjoni liige
templit ei pannud. Kas minu hääl läheb
arvesse?
Valimistel arvestatakse ainult neid hääletamissedeleid, millel on kaks jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendit. Esimene jäljend
pannakse sedelile enne hääletamise algust,
teine enne sedeli kastilaskmist. Elukohajärgses jaoskonnas hääletamisel (kui sedel
lastakse kohe kasti) pannakse pitsati jäljend
kohe sedelile. Seevastu väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamisel
pannakse hääletamissedelile teine pitsati
jäljend Teie elukohajärgses valimisjaoskonnas, siis kui avatakse sisemised ümbrikud.
Seega läheb Teie hääl arvesse.
Kuidas pean toimima hääletamisel elukohajärgses valimisjaoskonnas?
Esitage isikut tõendav dokument jaoskonnakomisjoni liikmele ja Teile antakse sedel,
mille kättesaamise kohta annate allkirja valijate nimekirja. Sedel täitke hääletamiskabiinis ise. Kabiini seinal on kandidaatide
nimekiri. Kirjutage hääletamissedelile ühe
kandidaadi number, keda Te toetate. Laske kokkumurtud sedel hääletamiskasti.
Enne seda peab jaoskonnakomisjoni liige
panema sedeli välisküljele pitsati jäljendi.
Millised dokumendid tuleb kaasa võtta
valimisjaoskonda? Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass,
isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
Kas haiglas on võimalik hääletada?
Kui Te ei asu eelhääletamise ajal oma rahvastikuregistrijärgses elukohas ja ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas,
võite taotleda hääletamist oma asukohas.
Asukohas saab hääletada näiteks juhul, kui
valija on valimiste ajal haiglas või hoolekandeasutuses, mis ei asu tema elukohajärgse jaoskonna territooriumil. Kirjalikku
taotlust saab esitada kuni 16.10.2013 kella
14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või
vallavalitsusele. Asukohas hääletamine
toimub eelhääletamise ajal (14-16.10.2013).
Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada taotluse kodus
hääletamiseks. Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Kirjalikku taotlust saab esitada kuni valimispäeva (s.o 20.10.2013) kella 14.00-ni kas jaoskonnakomisjonile või valla- või linnavalitsusele. Valimispäeval saab esitada taotluse ka telefoni teel kl 9-14. Taotluse esitamiseks tuleb helistada elukohajärgse jaoskonnakomisjoni telefoninumbril. Telefoninumbri leiab valijakaardilt või Vabariigi
Valimiskomisjoni veebilehelt. Taotluse esitamiseks on vajalik teada oma isikukoodi,
samuti tuleb komisjoni teavitada kodus
hääletamise põhjusest. Kodus hääletamist
korraldatakse vaid valimispäeval.
Kuidas ma saan teada valimisjaoskonna
asukoha? Valijale saadetaval valijakaardil
on kirjas valimisjaoskonna asukoht. Info
jaoskonnakomisjonide asukoha kohta on
ka Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel
(vvk.ee).

4. ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE
Kui ma ei ole tellinud endale e-valijakaarti, kas ma saan hääletada elektrooniliselt?
Jah, e-valijakaardi tellimine ja elektroonili-

Eelmine õppeaasta oli Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis edukas ka tarkade ja
andekate laste arendamisel. Kõige
enam maakonna õpilastest pääses lõppvoorudesse (vabariiklikele olümpiaadidele) meie kooli lapsi, kes saavutasid
auhinnalisi kohti: bioloogias 3 õpilast:
Maali Tamm, Raili Hahndorf, Laura

21.

Eelmise õppeaasta eredamaks
sündmuseks oli kooli 25. aastapäeva tähistamine ja sellega seoses väga palju
üritusi, nende hulgas kauaoodatud koolimuuseumi avamine.
Uuel õppeaastal püüame olla
veel tublimad. Lastevanematelt ootame
suuremat koostööd vähemandeGümnaasiumiõpilaste auhinnakohti aineolümpiaa- kate ja koolikohustust mittetäitdidel 100 õpilaste kohta.
vate laste kasvatamisel ja arendamisel.
2013/14.õa eesmärkides on
tähtsal kohal individuaalne töö
õpilastega, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine õpitöö ja klassivälise tegevuse kaudu.
Lugupeetavad lapsevanemad!
Naudime koos lapsega targaks ja tubliks arenemist. Lapsevanema positiivne suhtumine
Laks õp. Mare Hirtentreu juhendamikooli ja õppimisse annab parimaid tusel; eesti keeles 2 õpilast: Linda
Freienthal ja Relika Toome õp. Marge Auhinnakohti põhikooliõpilaste aineolümpiaaGuljavini juhendamisel; geograafias 2 didel 100 õpilaste kohta.
õpilast: Tiit Vaino ja Adele Alavere õp.
Siiri Seljama juhendamisel; lingvistikas 1 õpilane: Linda Freienthal pp.
Marge Guljavini juhendamisel ning
loodusteadustes 1 õpilane: Adele Alavere, keda juhendasid õp. Mare
Hirtentreu ja Anneli Vahesalu.
Maakonna arvestuses oli auhinnakohti põhikoolis 100 õpilase
kohta 4,45, millega olime kolmandal
kohal ja gümnaasiumi osas 14,49 auhinnakohta, seega esikohal.
lemusi!
Kooli lõpetanud 22. lend sooVt tabeleid, allikas: Lääne-Viru Omavaritas riigieksamid edukalt, seega tegi
litsuste Liit http://www.virol.ee/static/
f i l e s / 0 3 5 /
kooli ajaloos esimese tulemuse, saades
aineolumpiaadide__kokkuvote__2013.pdf
keskmiseks punktide arvuks 71,51. Tunnustamist väärib matemaatika riigiekVaike Kingsepp
sami tulemus – 83 punkti, õp Rein
õppealajuhataja
Murs. 24-st lõpetajast õpib ülikoolides

ne hääletamine ei ole omavahel seotud.
Milline on elektroonilise hääletamise
veebilehe aadress? E-hääletamise
veebileht asub aadressil www.
valimised.ee.
Kas e-hääletusel saab osaleda ka
internetipanga kaudu sisenedes? Ei,
internetipanga kaudu hääletada ei saa.
Kuidas ma saan ID-kaardi? ID-kaardi ehk
isikut tõendava dokumendi (samuti digitaalse isikutunnistuse) saamiseks tuleb esitada taotlus kodakondsus- ja migratsioonibüroole. Vt lähemalt kodakondsus- ja
migratsioonibüroode teeninduspunktide
kohta - politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid.
Minu ID-kaardi sertifikaadid ei kehti
(need on kas aegunud, olen need peatanud või tühistanud). Kuidas uusi saada?
Kui sertifikaadid on aegunud, siis saate
neid uuendada ise internetis aadressil sk.ee/id-kontroll. Kui sertifikaadid on
peatatud või tühistatud, tuleb nende uuesti
aktiveerimiseks minna kodakondsus- ja
migratsioonibüroo teenindusse või IDkaardi järelteenindust pakkuvast pangakontorisse.
Mul on ID-kaardi PIN-koodid kadunud/
ununenud. Kus ma uued saan? Uued PINkoodid saate kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusest või ID-kaardi järelteenindust pakkuvast pangakontorist.
Kas digi-ID (digitaalse isikutunnistuse)
abil saab ka hääletada? Jah, saab hääletada sarnaselt ID-kaardiga.
2011. a väljastatud ID-kaartide uuendamine. Politsei- ja Piirivalveamet viib läbi
2011. a väljastatud ID-kaartide tarkvaralise uuendamise. Täpset infot (sh millise seerianumbriga kaardid vajavad uuendamist)
vt
http://www.id.ee/
?id=30007&read=36345. Uuendamata jäetud kaartide sertifikaadid tunnistatakse
kehtetuks 2013. a juulis ja ilma uuendust
tegemata neid kaarte elektroonilisel hääletamisel teha ei saa. Uuendusi tehakse Politsei- ja Piirivalveameti teeninduskeskustes, vt politsei.ee/et/kontakt/teeninduspunktid.
Kust ma saan abi ID-kaardi kasutamise
probleemide korral? Valimiste abiliini telefoninumber 631 6633 ja ID-kaardi abiliini telefoninumber on 1777, samuti leiab abi
veebilehelt valimised.ee ja id.ee.
Millised vahendid on vajalikud e-hääle-

tamiseks ID-kaardi abil? Vajalikud vahendid ID-kaardi abil hääletamiseks on
järgmised: - ID-kaart koos PIN-koodide
(kui koodid on kadunud, saate uued PPA
kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusest või vastavast pangakontorist) ja
sertifikaatidega (kui sertifikaadid on aegunud, siis saad neid uuendada ise
aadressil sk.ee/id-kontroll);
internetiühendusega arvuti; kaardilugeja
ja selle tarkvara (saate paigalda
aadressilt installer.id.ee).
Milliseid vahendeid on vaja e-hääletamiseks mobiil-ID abil? Vajalikud vahendid mobiilˉ-ID abil hääletamiseks on:
Mobiil-ID SIM-kaart koos PIN-koodide ja
sertifikaatidega; internetiühendusega arvuti; mobiiltelefon. Mobiil-ID taotlemise
juhised leiab http://politsei.ee/et/teenused/
isikut-toendavad-dokumendid/mobiil-id/
Kas mobiiltelefoniga on võimalik hääletada? Üksnes mobiiltelefoniga hääletada ei ole võimalik, selleks läheb vaja ka
internetiühendusega arvutit. Mobiil-ID
abil saab vaid isikut tuvastada ja digitaalallkirja anda.
Mida tähendab elektroonilise hääle
kontrollimine (verifitseerimine)? Tegemist on 2013. a valimistel esmakordselt
katsetatava e-hääle edastamise kontrollivõimalusega, mille tulemustel esialgu
puudub õiguslik tähendus. Elektrooniliselt hääletanud valija saab nutiseadme kui
hääletamiseks kasutatud arvutist sõltumatu sidekanali abil kontrollida, et hääletamissedel on elektroonilise hääletamise
süsteemile korrektselt edastatud. Kui arvuti on nakatunud pahavaraga, mis e-hääletaja e-häält muudab või blokeerib, siis
kontrollimine võimaldab sellise olukorra
tuvastada. Sel juhul on valijal võimalik
hääletada uuesti teisest arvutist või pabersedeliga. Kontrollimiseks pildistab valija
nutiseadmega valijarakenduse kuvatud
QR-koodi, mille põhjal mobiilirakendus
kontrollib hääletamissedeli kohalejõudmist ning kuvab kinnituseks valijale kandidaadi numbri. Kontrollimiseks saab
kasutada Android operatsioonisüsteemiga nutiseadet, edaspidi laieneb tugi ka teistele nutiseadmetele.
Vt ka infolehte: http://www.vvk.ee/public/
o t s u s e d / 2 0 1 3 /
Mis_on_haale_kontrollimine.pdf
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Vinni valla veemajandusprojekti ehitustööd
on lõpetatud!
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
toetusel ellu viidava Vinni valla veemajandusprojektiga (SFOS nr
2.1.0101.10-0071) ette nähtud ehitustööd lõppesid käesoleva aasta teise
kvartali lõpus. Viimaste valminud
rajatistena said 26. juunil kasutusload rekonstrueeritud ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooni torustike osad
Vinnis ja Pajustis.

puhastamiseks, võreseadmetega suuremate tahkiste eraldamiseks, varustati vooluhulga mõõturitega ja dosaatorseadmetega fosfori väljasadestamise kemikaalide lisamiseks.
Reoveepuhastite rekonstrueerimisel puhastati setetest ka Roela ja
Viru-Jaagupi reoveepuhastite suublad.
Veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite ümber rajati uued piirdeaiad.
Reoveepumplate, veetöötlusjaamade
ja reoveepuhastite teenindamiseks
rajati nende juurde korralikud juurdepääsuteed koos teenindamise platsidega.
Kõik valminud veetöötlusjaamad, reoveepuhastite tehnohooned ja
reoveepumplad varustati protsesside elektrooniliste kontrolleritega ja
modemitega võimalike häiresignaalide edastamiseks vee-ettevõtjatele.

Veemajandusprojekti raames
teostati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimistöid kokku
viies asulas – Vinni, Pajusti, Roela
ja Viru-Jaagupi alevikes ning Vetiku
külas.
Vinni valla veemajandusprojektiga rekonstrueeriti ja rajati kokku 9,12
km ühisveevärgi- ja –kanalisatsiooni
torustikke, millest ühisveevarustuse
torustikke rajati 6,72 km ja ühiskanalisatsiooni torustikke - 2,40 km. Lisaks
sellele rekonstrueeriti kokku 127 liiJoogivee kvaliteedi parandamitumist ühisveevärgiga ja 36 liitumist
seks rajati Vetikusse uus puurkaevühiskanalisatsiooniga. Ühisveevärkipumpla ja Roelas rekonstrueeriti 2
de rekonstrueeritud liitumispunktipuurkaev-pumplat, millised varustati
desse
paigaldati
nõuetekohased maakraanid ning ühiskanalisatsiooni liitumispunktidesse – liitumise- ja kontrollkaevud. Lisaks paigaldati hulk sulgeseadmeid ka veevärkide peatorustike
hargnemistele, et
edaspidi saaks vajaduse tekkimisel remondi- või rekonstrueerimistöid üksikutel torustiku lõikudel teostada ilma
normaalset veevarustust asulate ülejää- Roela kooli veetöötlusjaam. Foto: Peep Võrk
nud osades katkestamata.
rauafiltritega ning seadistati veetöötlusjaamadeks. Ühtlasi teostati kaevuRekonstrueeriti kokku kolm
de läbipesu ning paigaldati pumplareoveepuhastit.
tele uued elektri-, pumba- ja mõõteLepingu raames teostati järgmised
seadmed.
tööd:
Ühiskanalisatsiooni rekonstruee- rajati reoveepuhastite tehnohooned
rimise käigus rajati kokku kolm uut
koos seadmetega;
reoveepumplat: üks Roelasse, üks
- tarniti tehasevalmidusega kompaktPajustisse ja üks Vetikusse ning repuhastid koos fosfori keemilise äraskonstrueeriti kolm olemasolevat reotuse sõlmedega;
veepumplat – kaks Roelas ja üks Viru- paigaldati ja seadistati elektri- ja autoJaagupis.
maatikaseadmed;
Vinni alevikus
- seadistati puhastusprotsesside tehnorekonstrueeriti üksnes aleviku keskloogia;
osas paiknevaid ühisveevarustuse to- rekonstrueeriti olemasolevad biotiirustikke ja sellega külgnevate kinnisgid ja rajati puhastitele piirdeaiad ja
tute liitumistorustikke. Tuletõrje veeteendusplatsid,
varustuseks rajati alevikku kokku 8
- lammutati olemasolevate reoveepuuut tuletõrje hüdranti. Veetorustikke ei
hastite lagunenud ja mittevajalikud
uuendatud vaid aleviku tootmistsooehitised.
nis ja elamupiirkonna äärealadel –
Tamme, Tammiku, Ülase ja Metsa tn
Roelasse rajati koormusele 500 ie
piirkondades. Kokku rekonstrueeriti
(inimekvivalenti) sobiv reoveepuhasti
Vinni alevikus 3,29 km ühisveevärgi
AS-Ana Comb 500, Viru-Jaagupisse –
torustikke ja 47 kinnistute liitumiskoormusele 300 ie arvestatud reoveepunkti ning paigaldati 8 tuletõrjehüdpuhasti AS-Ana Comb 300 ja
ranti. Torustikud rajati peamiselt puuVetikusse koormusele 100 ie sobiv
rimismeetodil.
reoveepuhasti AS-Ana Comb 100.
Kõik tehnohooned seadmestati
Pajusti alevikus
kompressoritega reovee aeroobseks
...rekonstrueeriti ühisveevarustuse torustikku Lepasaare ja Linnu tänavatel, kokku
0,83 km. Kinnistute liitumisühendusi ühisveevärgiga rekonstrueeriti 20
tk, s.h. 2 tk ühel
Tartu mnt äärsel
kinnistul.
Ühiskanalisatsiooni osas
oli peaeesmärk
vanade ehitusvigade parandamine Mäetõnu ja
Linnu tänavate
Pajusti aleviku reoveepumpla aadressil Tartu mnt 12a. ühiskanalisatFoto: Peep Võrk

siooni torustikel, kus rekonstrueeriti
ühiskanalisatsiooni torustikke kokku
0,60 km ja liitumisi ühiskanalisatsiooniga - 12 tk.
Mäetõnu tänaval soojustati külmumispiiris paiknev ühiskanalisatsiooni osa edasiste kinnikülmumiste
välistamiseks.
Linnu tänava ühiskanalisatsioonis
tekitasid järjepidevalt ummistusi Linnu tn 1, Linnu 3, Linnu 5 ja Linnu 7
korterelamute vanade kogumiskaevude ühendused ühiskanalisatsiooniga
kõrgemalt kui majade väljavoolutorud. Projekti raames likvideeriti Linnu 3, Linnu 5 ja Linnu 7 korterelamute vanad kogumiskaevud ja korterelamute kanalisatsiooni väljundid ühendati rekonstrueeritud ühiskanalisatsiooniga isevoolselt.
Linnu tn 1 korterelamu kinnistukanalisatsiooni ja ühiskanalisatsiooniga liitumise ebasobivad kõrgusmärgid
ei võimaldanud seda isevoolsena rekonstrueerida, mis tingis vajaduse
täiendava reoveepumpla paigaldamiseks Linnu tn 1 korterelamu reovee
häireteta juhtimiseks ühiskanalisatsiooni.

Vetiku
külas
rekonstrueeriti
suurem osa elamupiirkonna
ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni torustikest ning rajati nõuetekohased liitumispunktid kõikidele rekonstrueeritava torustiku osaga
liitunud kinnistutele. Ühisveevarustuse torustikku rekonstrueeriti ja
rajati Vetikus 0,40 km ning ühiskanalisatsiooni rekonstrueeriti 0,39 km. Rekonstrueeriti 8 veeliitumist ja 8 liitumist ühiskanalisatsiooniga.
Viru-Jaagupi alevikus
oli torustike rekonstrueerimisel pearõhk ühisveevarustuse torustiku ja selle olulisemate harude rekonstrueerimisel ning ühiskanalisatsiooni osas reoveepumpla rekonstrueerimisel. Uus
ühisveevarustuse torustik rajati valdavalt aleviku peatänavate – Kesk tn,
Kooli tee ja Koeravere tee – äärsete ja
lähedaste kinnistute veega varustamiseks, vahemikus Koeravere tee 3 kinnistust kuni Kuuse tänavani. Ühisveevärgiga samaaegselt ja ühises kaevises
rekonstrueeriti ka ühiskanalisatsiooni
lõik Kaasiku tn 1 liitumisest kuni Kaasiku tn 7 liitumiseni. Kokku rajati 1,85
km ühisveevärgi torustikku ja 0,13 km
ühiskanalisatsiooni torustikku. Uuendati 46 liitumist ühisveevärgiga ja 5 liitumist ühiskanalisatsiooniga.
Roela alevikus
rekonstrueeriti ja rajati ühisveevärgi
torustikku 0,37 km ja ühiskanalisatsiooni torustikku 1,28 km, sellest survetorustikena 0,33 km. Ühisveevärgiga liitumispunkte rekonstrueeriti 6 tk
ja liitumisi ühiskanalisatsiooniga 11 tk.
Viru-Jaagupis ja Vinnis vee-ettevõtjana tegutsev OÜ Askoterm on
omapoolse panusena joogivee kvaliteedi parandamiseks paigaldanud
rauaeraldusfiltrid 2012. a. Viru-Jaagupi keskuse puurkaev-pumplasse ning
k.o. a. juulis Vinni aleviku Põllu tn
veepumplasse.
Koos lõppenud veetorustike rekonstrueerimistega tagavad need
meetmed Vinni ja Viru-Jaagupi alevike ühisveevärkide kaudu müüdavas
joogivees normikohase raua- ja mangaanisisalduse.
Veemajandusprojekti elluviimise
tulemusel on saavutatud joogivee ja
veeteenuste parem kvaliteet valla neljas suuremas alevikus - Vinnis, Pajustis, Roelas ja Viru-Jaagupis - ning

Vetiku reoveepuhasti. Foto: Peep Võrk

Vetiku külas.
Vetiku ühiskanalisatsiooni kaudu
kogutava reovee kohapealse puhastamise taastamisega lõppesid ka senised suured kulutused Vetikus ühiskanalisatsiooniga kogutud reovee vedamisele ja purgimisele Vinni reoveepuhastisse.
Reoveepuhastite projekteerimise
eelsetel uuringutel selgus, et Roela,
Vetiku ja Viru-Jaagupi ühiskanalisatsioonides liiguvad kevadisel lumesulamisperioodil suured kogused pinnaja sademevett.
Selle põhjuseks oli pinnavee kõrge tase lumesulamise ja pikematel vihmaperioodidel, mil pinnasevesi pääseb läbi ebatihedaks muutunud muhvühenduste kergesti torustikesse.
Vähendamaks liigvee mõjusid reovee puhastamisele, on vald alustanud
järgmist etappi Viru-Jaagupi ÜVK-süsteemide rekonstrueerimisel, eesmärgiga rekonstrueerida aleviku ühiskanalisatsiooni kõige lekkivam osa – peatorustikud Kaasiku tänava ja Koeravere tee vahel ning Kesk tänava piirkonnas.
Veemajandusprojekti kogumaksumuseks kujuneb pärast viimaseid väljamakseid, mis toimuvad peale projekti lõpparuande kinnitamist, 2 471 400
eurot, millest projekteerimis- ja ehitushangete maksumused moodustasid 2

jekti kogukuludest.
Suurima maksumusega oli Roela,
Viru-Jaagupi ja Vetiku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja
puurkaev-pumplate rekonstrueerimise hange, mille projekteerimis-ehitustööde maksumus oli 1 086 530 eurot.
Vinni ja Pajusti torustike rekonstrueerimisel oli lepingupartneriks konsortsium AS Merko Infra / AS Merko
Ehitus / AS Merko Ehitus Eesti, milles
juhtivpartneriks oli AS Merko Infra ja
objektijuhiks Taavo Talvoja. Geodeetilised uuringud teostas ja ehitised projekteeris alltöövõtjana GPK Partnerid
OÜ. Torustike rekonstrueerimistööde
vahetu teostaja oli AS Amaks.
Viru-Jaagupi, Roela ja Vetiku torustike ja puurkaevpumplate rekonstrueerimise ning Roela, Viru-Jaagupi ja
Vetiku reoveepuhastite rekonstrueerimise projekteerimis-ehitushangetel oli
lepingupartneriks konsortsium, kus
juhtivpartner oli AS Viimsi Keevitus
ning millersse kuulusid veel AS KMG
Inseneriehitus ja AS Lemminkäinen
Eesti. Objektijuhina korraldas töid Veera Petrova (end. Timuska).
Omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenust osutas konsortsium P.P.
Ehitus OÜ, P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
ja OÜ Vetepere, milles juhtivpartneriks oli P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
Projektijuhina valmistas Veemajan-

Viru-Jaagupi reoveepuhasti. Foto: Peep Võrk

386 500 eurot.
Objekti kaasrahastajaks oli Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (EL ÜF)
läbi SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (SA KIK).SA KIK kaudu saadud toetus projekti elluviimisele moodustab 2 098 600 eurot. Valla omafinantseerimise kohustuseks kujunes
372 800 eurot, mille katteks kasutas
vald laenu SA-st KIK 371 000 euro ulatuses. Hangete elluviimiseks vajalike
projektijuhtimise ja inseneriteenuste
maksumused moodustasid 3,2% pro-

dusprojekti riigihanked ette ning korraldas projekti aruandlust ja rahastamistoiminguid AS Infragate Eesti.
K.o. ajal on lõpetamisjärgus Vinni valla
veemajandusprojektii lõpparuande
koostamine. Pärast lõpparuande kinnitamist SA KIK poolt saab lugeda Vinni valla veemajandusprojekti lõpetatuks.
Projekti üldinfo asub SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kodulehel,
aadressil: http://www.kik.ee/et/vinnivalla-veemajandusprojekt.
Peep Võrk, ehitusnõunik
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Algab puu- ja köögiviljade
söömise teavitus „Sööme ära!“
Tervise Arengu Instituut (TAI)
alustab taas üle-eestilist teavitust
„Sööme ära!“, mis tuletab inimestele meelde, et tervise toetamiseks
on vajalik süüa päevas vähemalt
viis portsjonit ehk peotäit puu- ja
köögivilju.
Kuigi puu- ja köögiviljade söömine on üks tervisliku toitumise põhialustest, sööb vaid 9% Eesti elanikest soovituslikud viis ja enam
portsjonit puu- ja köögivilju päevas.
Eelmisel sügisel 15-74-aastaste elanike seas läbi viidud küsitlus näitas, et ligi pooled söövad 1-2 portsjonit puu- ja köögivilju päevas ning
veerand ei söö neid igapäevaselt
üldse.
Puu- ja köögiviljade vähese söömise üks põhjustest on inimeste endi
väitel, et need on kallid. Lisaks on
takistusteks inimeste mugavus, oskuste- ja ajapuudus: paljud ütlevad,
et puu- ja köögiviljade toiduks valmistamine võtab liiga kaua aega
ning neil napib selleks ideesid.
„Meie eesmärk on teavitusega näidata, et puu- ja köögivilju saab lihtsalt tavapärasele toidule lisada. Loodame ajakirjanduse ja toitumine.ee
veebilehe vahendusel anda inimestele selleks hulgaliselt inspiratsiooni,“ ütles TAI toitumisekspert Tagli
Pitsi. Pitsi lisas, et puu- ja köögiviljade söömiseks pole Eestimaal
soodsamat aega kui varasügis, mil
värske kraam on aedades ja põldudel valmis saanud.
Tänavune „Sööme ära!“ keskendub
nädalate kaupa kolmele viljale: 16.22. septembrini toimub porgandinädal, sealt edasi jätkub õuna- ja
seejärel sibulanädal. Vastavalt teemanädalatele leiab veebilehelt
www.toitumine.ee rohkesti retsepte ning aktsiooniga liitunud toidu-

kohtade ja kaupluste sooduspakkumisi. Kampaania koostööpartnerid
on Selver, Rimi, ETK, Prisma ja
Comarket. Samuti löövad selles
kaasa Oilio, AS Põltsamaa Felix ning
Fairfood OÜ.
TAI ootab „Sööme ära!“ aktsiooniga kaasa lööma ka kõiki eestimaalasi: selleks tuleb külastada
veebilehte toitumine.ee, vastata seal
tervisliku toitumise teemalisele küsimustikule või lisada oma retsepte ja pilte puu- ja köögivilju sisaldavatest lemmikroogadest. Pilte võib
lisada ka Instagrami ja Twitterisse
kasutades hashtagi #5päevas.
Puu- ja köögiviljade söömine on
üks tervisliku toitumise põhilistest
näitajatest. Just viis portsjonit on see
kogus, millest alates täheldatakse
puu- ja köögiviljade haigusi ennetavat toimet. Üks peotäis on umbes
100 grammi ning viiest portsjonist
kolm võiksid olla köögiviljad ja kaks
puuviljad.
Puu- ja köögiviljad sisaldavad palju vett ja vitamiine, samuti mineraalaineid, kiudaineid ja fütotoitaineid,
mis aitavad ennetada kroonilisi haigusi, südameveresoonkonna haigusi ning mõningaid vähkkasvajate vorme. Need erinevad ained toimivad antioksüdantidena, toetavad
inimese immuunsüsteemi, aitavad
alandada vere kolesteroolitaset ning
vererõhku ja osadel ainetel on ka
antibakteriaalsed omadused.
Teavitus kestab kuni 6. oktoobrini
ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2013-2014" raames.
Lisainfo: Maris Jakobson,
TAI avalike suhete nõunik,
659 3906, maris.jakobson@tai.ee

Oktoober Roela Rahva Majas
Neljapäeviti, alates 3. oktoobrist kell
18-19 alustab tööd võimlemise ja venitamise ring. Täpsem info ja registreerimine Jane Paberit, tel.514 2823
7. oktoobril kell 19 alustab hooaega
Roela segakoor. Liitu meiega - 2014.
on laulupeo aasta! Terje Andresson,
tel 528 9842, Reet Alavere, tel 527
3878
8. oktoobril kell 13 alustab uut hooaega eakate klubi “Remmelgas”.
Ühisel kohvilõunal räägime põnevatest plaanidest, meenutame suvesündmusi, laulame ja lööme tantsu.
On oodata ka külalisi. Alati on teretulnud uued liikmed! Täpsemat infot saab alati Anne Väinastelt tel. 502
7086 või rahvamajast tel. 527 3878.
20. oktoobril on valimiste päev! Olgem aktiivsed ja tehkem õiged valikud!
26. oktoobril osaleb Roela Rahva
Maja üle-eestilises “24 tundi Eestimaa Rahvamajas” kultuuripärandi

aastale pühendatud projektis. Heatahtlike ja aktiivsete abilistega on
põhiplaanid juba koostatud, käib
detailne täpsustamine. Üks on kindel - rahvamaja on avatud tõesti 24
tundi! Kell 13 fotonäituse “Kodukandi inimesed - nende tegevused
ja muutused ajas” avamine, arutelu, vestlused. Kell 14 Raimond
Valgre 100.sünniaastapäevale pühendatud kontsert Rain Simmul &
Jaan Sööt (tasuline!) Kell 20 algab
sügishooaja avapidu/tantsuõhtu ansambliga “Taas” (tasuline). Tantsimise vahaegadel põnevaid tegevusi! Teistesse tundidesse mahuvad
nii ööpidu lastele, hommikukohv,
ergutus-virgutus, õpi- ja nipitoad,
mängud ja mõtlemised jpm. 24 tunni jooksul peaks igaüks kindlasti endale midagi meelepärast leidma!
Sisukat ja meeleolukat uue hooaja
algust kõigile!
Reet Alavere

Mõttelõng läheb sügisele vastu
Mõttelõng alustab oma selle aasta
viimast hooaega 24. septembril.
Tähistame suviseid sünnipäevi,
räägime suvistest rõõmudest, reisidest ja kõigest, mis kellelgi südamel. Luban ka väikese üllatuse,
millest varem ei räägi.
Kuigi praegu, neid ridu
kirjutades on veel suvi, aga lähenev sügis kisub juba mõtted enda
peale ja paneb nostalgitsema. Eks
meie Mõttelõngas käiv rahvas ole
kõik ju oma eluga jõudnud sügisesse, aga suvi on veel meeles ja oh
kuidas tahaks veel suvesse tagasi,
oma eluga... Looduse seadused on

vääramatud. On hea, kui suvest,
elusuvest, on head mälestused –
elame nad meenutustes veelkord
läbi, kui aga midagi jääb siiski kripeldama, teeme mõtteis vigade
paranduse ja nii võib sügisestki
rõõmu tunda. Mis sest kui sajab või
tuul on vali, me saame sellega hakkama ja seame rõõmsasti sammud
klubi poole, Mõttelõnga, et kohtuda sõpradega, saada uusi elamusi
ja laadida täis oma akud järgnevateks päevadeks.
Head inimesed Mõttelõngas ja mujal – ikka pea püsti ja
homsele avatud!
Vilve Tombach

Mina tänan

kiirabisse helistas. Pärja Pellaid, kes
mulle kuni kiirabi tulekuni seltsiks
oli. Südamlik tänu nendele töötajatele, nad olid väga lahked ja andsid kohe esmaabi ja viisid haiglasse. Suur tänu Luule Luhamaale,
kes mu asjad kokku korjas ja ratta
aiamaalt koju tõi.
Veel kord südamlik tänu kõigile
aitajatele Kõike head teile!
Liidia Maasik Viru-Jaagupist

Ei ole veel kadunud kõik head inimesed maa peal. Läksin aiamaale ,
jäin haigeks, kukkusin mitu korda
ja viimane kord jäingi pikali. Tänan
südamest neid inimesi, kes mind
aitasid: Valdek Murdjõed, kes mind
püsti tõstis ja pingi peale istuma
aitas. Tuli Helve Hiiemäe, kes kohe
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Haridusüritused oktoobrikuus
Kuni 15.okt. VPG algklasside sügismatkad.
26. sept - gümnasistide päev Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
1.okt. ülemaailmne muusikapäev - Raimond Valgre 100 Roela
LPK-s.
1. okt. kell 11 Pajusti Lasteaia “Mõmmikute” rühm Rakvere Teatris etendusel “Sööbik ja Pisik”.
1.okt. Pajusti Lasteaia ja Roela LPK lapsed Rakvere Teatris.
2.okt. kell 19 õpetajate päeva tähistamine Pajusti klubis.
3.okt. kell 9.30 etendus “Leidur Mati” Pajusti Lasteaias, osalevad ka Kulina Lasteaia lapsed.
3. okt. kell 9.30 teater “Leidur Mati” Pajusti Lasteaias.
3.okt kell 10.15 Lepatriinu Lasteteatri etendus “Ajamasin“ Vinni
Lasteaias.
3.okt. kell 16.30 lastevanemate üldkoosolek ja koolitus “Lapse
tervis ja tervislik toit” Vinni Lasteaias.
4. okt. õpetajate päeva tähistamine Roela LPK-s ja VPG-s.
4. okt. kell 9.25-12.10 õpetajate päeva tähistamine Tudu LPK-s.
7.okt. kell 9 mängupidu “Lasteaial täna sünnipäev“ Vinni Lasteaias.
7. okt. kell 10.30 Pajusti Lasteaia “Mõmmikute” rühma jalgrattamatk.
7.okt. kell 12 pidulik lõunasöök Sipsiku, Lepatriinu ja Mesimummu rühmade osalusel Vinni Lasteaia saalis.
7.-11.okt. leivanädal Kulina Lasteaias.
7.-10.okt „Terve“ VPG aktiivsusvõistluse liikumistunnid 1.-5 kl
õpilastele - ujumine.
7.-13. okt. Tudu LPK rahvusvahelise liikumisnädala „Move
Week“ üritused: 7.okt. kell 8.30-9.15 kõnni terviseks kooli lähiümbruses; 10.okt. kell 14 kergejõustiku näidistreening koos sportlastega kooli staadionil.

Kadila „valge maja“
ja mis siin tehakse...
Et mitte alati vaid seltsimajast ja
naisseltsist rääkida, siis kirjutan
seekord vastasmajast - endisest
Kadila koolimajast, mida külarahvas valgeks majaks kutsub.
Heal lapsel ikka mitu nime ja see
maja armas on vajalik paljudele.
Valge maja alumisel
korrusel asub raamatukogu, kus
neljapäeviti kella 12-16-ni käib
raamatuid laenutamas Ere Tammeorg Vinni-Pajusti raamatukogust ja nii jätkub see ka edaspidi.
Teisipäeviti olen nüüd ka mina
kella 14-16 raamatukogus. Palun
astuge sisse raamatuid laenutama, ajalehti-ajakirju lugema! Kui
keegi nendel aegadel tulla ei saa,
aga näiteks kohustuslikku kirjandust on hädasti vaja, siis võite tulla ka sel ajal, kui üleval noortekeskus avatud, saan hetkeks tulla ja teile vajaliku raamatu leida.
Alumisel korrusel on
veel üks kena väike ruum, kus
asub arvuti ja kui juhtumisi see
on töökorras, siis on tulevikus
võimalus raamatukogu lahtiolekuaegadel käia neil inimestel, kel
omal kodus arvutit pole, arveid
tasumas jmt toiminguid tegemas.
Teisel korrusel asub
noortekeskus, mis on septembrist
kuni aasta lõpuni avatud teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16-19.
Oodatud kõik noored. Noorem
laps võib noortekeskusesse sisse
astuda koos lapsevanemaga.
Mis tehtud, mis teoksil
Augustis toimus väga
tore osta-müü-vaheta päev - kõik
osavõtjad olid aktiivsed, ettevalmistunud. Ostsin minagi ühtteist, uue järjehoidja raamatule ja
maitsvat õunakooki....
Augusti lõpus korraldasime suvelõpupeo, kus pidasime meeles suviseid sünnipäevalapsi ja kuulutasime välja kevadise joonistusvõistluse võitjad.
Eelmisel aastal alustasime koos lastega noorsooromaani-jutustuse kirjutamist, millega
oleme juba üsna kaugele jõudnud. Kirjutamisega jätkame sel
aastal ja võib-olla aasta lõpuks
meil oma romaan valmis.
Sügisel, 12. oktoobril
korraldame venepärase stiilipeo
samovaritee ja barankadega. Kõige venepärasem laudkond saab
auhinna. Tants ansamblimuusika saatel, näitemäng jpm huvitavat. Jälgige reklaame.
Isadepäeval plaanime
isad kooki sööma kutsuda.
Oleme alustanud oma
ajalehe tegemist. Plaanis on iga

kuu uus leht teha, mis kajastab
nii noortekeskuse kui külauudiseid. Paneme selle välja oma ruumi seinale, aga kes tahab näha,
astuge sisse!
Lastevanematele paneme südamele, et nad lapsi eeloleval pimedal ajal ilma helkurita
toast välja ei lubaks. Noortekeskus paneb uksed kinni pimedas
ja väga tahaks kõiki ka edaspidi
elusana näha!
Lastele meeldib noortekeskuses väga süüa teha. Oleme vahetevahel küpsetanud,
paar korda keetnud makarone ja
suppi. Muidugi ei tähenda see
seda, et noortekeskuses pakutakse iga päev süüa, vaid pigem tähistame mingit päeva või üritust.
Et noortekeskuses on söögitegemiseks kasutada ainult üks tilluke ilma kaaneta pott, siis on meil
väike palve kohalikele elanikele:
kui teil juhtub majapidamises
olema kasutuskõlbulikke, aga
enda perele mittevajalikke nõusid, pakkuge neid meile. Võtke
ühendust allakirjutanuga (tel
5567 2658).
Valge maja kolmandal
korrusel on ajaloo- ja käsitöötuba. Tahame kindlasti alustada
uue ajalootoa sisustamist nõukogude aegse pärandiga. Aeg möödub ja meie lastele-lastelastele on
paljud asjad meie minevikust
juba tundmatud. Kui kellelgi
kuskil lakapeal või aidas midagi
vedelema juhtub, siis ärge seda
minema visake, vaid tooge parem ajalootuppa teistelegi vaatamiseks.
Käsitöötoa perenaine
oli aastaid Tamara Alalaid, kes
nüüd tervislikel põhjustel enam
seda teha ei saa. Siiski on aeg ka
sel toal elu sisse saada. Kui lugejate seas leidub käsitööoskustega inimest, kes on nõus käsitööringi vedama hakkama, andke
palun oma soovist meile teada.
Loomulikult saab see
olla vaid heast tahtmisest ja vabast ajast tehtav töö, sest palka
siin keegi maksta ei saa. Selles
majas on raha eest vaid noortekeskuse töö ja loetud tunnid raamatukogus. Ülejäänu teeme soovist majas elu sees hoida ja külaelu toimivana hoida. Väga lihtne on alla anda ja uksed lukku
keerata, aga maja on ilus ja kohalikele vajalik, loodan, et inimesed hakkavad seda ka aktiivsemalt kasutama!
Milvi Tubli, tel 55672658

Õnnitleme
oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
90 Marta Olt
90 Rosalie Saar
89 Alize-Elvine
Pugovkina
89 Viktor Lutus
87 Marta Lutus
87 Rosalia Janikson
87 Helju Aas
87 Arvet Reinsalu
87 Herbert Urbanik
86 Jenni Teiva
86 Erna Lume
86 Bernhard-Voldemar
Kirs
86 Vilma Adama
86 Ilmar Leppik
85 Helmi Reks

84 Matti Merede
84 Anete Laaspere
84 Heiner-Markvart
Moor
83 Silvia Miilo
83 Eha Õunap
83 Rudolf Miilo
83 Heli Oksanen
82 Paavo Laigo
82 Karl Karafin
82 Milvi Pehk
81 Villem Põldme
81 Elda Pihlak
75 Elvi Leemets
75 Aime Trumm
75 Malle Suder

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse infolehes, palun andke sellest
teada vallavalitsusse tel. 325 8665 või 325 8650.

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

Nathan Tomik 5. septembril
Steven-Kristo Murumaa - 6. septembril
Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Hilda Toom
Karl Loopmann
Vilma Ong
Ida-Vilhelmine Purika

19.07.1928 21.07.1916 25.08.1921 11.031915 -

28.08.2013
13.09.2013
17.09.2013
18.09.2013

Haridusüritused oktoobrikuus
8.- 11. okt. Pajusti Lasteaia “Lepatriinude” rühmas sügisnäitus hoidistest ja juurviljadest.
9.okt „Laval 5 tsellot“- kontsert Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 4.12.klasside õpilastele.
10.okt. fotograaf Vinni Lasteaias “Tõruke“.
10. okt. kell 10.00 Pajusti Lasteaia “Mõmmikute” rühm leivanädala
raames Rakveres muuseumitunnis “Nelja vilja puder”.
11. okt. Pajusti LA “Mesimummude” rühma leivanädala tähistamine näitusega “Lõbus võileib” koos degusteerimisega.
14.-17.okt. „Terve“ VPG aktiivsusvõistluse liikumistunnid 1.-5 klassidele: saalihoki.
14.okt. kell 9 Sipsiku, Lepatriinu ja Mesimummu rühmade väljasõit
Käsmu.
15.okt. pildistamine Roela LPK-s.
17. okt. kell 10.00 Pajusti LA “Mesimummude” rühma sügismatk.
18.okt. I õppeveerandi lõpetamine valla koolides.
18.okt Lasteteater „Lepatriinu“ etendus „Ajamasin“ VPG-s 1.-4.klassidele.
23.okt. Roela LA väljasõit „Tere, sügis” Oandu matkarajale.
25. okt. orienteerumismatk Kulina Lasteaias.

Vinni korvpalli treeningutele
Septembrist alates toimuvad
Vinni Spordihoones korvpallitreeningud noortele. 7-10-aastased lapsed on trenni oodatud
kell 14.00. Veidi vanemad, 11-14aastased noored on trenni oodatud kella 15.30. Trenni on oodatud kõik lapsed, kel huvi korvpallimängu vastu. Treeningud
toimuvad teisipäeviti, kolma-

päeviti ja neljapäeviti. Treener
on Elvis Efert (korvpallitreener
I). Aktiivsemad ja juba korvpalliga tutvust teinud mehed saavad korvpalli mängida Vinni
valla spordiklubi Tammede
trennides kolmapäeviti kell 19 ja
pühapäeviti kell 16.15.
Info: Elvis Efert, tel
556 34 551

Koduv
alla Sõnumid
oduvalla
Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, 44603 Pajusti.
Tel 325 8650, e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja Hilje Pakkanen,
tel 32 58 657, 5565 9396, e-post: hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2100. Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.

Aitäh kaastööde eest! Järgmine leht on valimisteemialine. Uus
kaastööde saatmise tähtaeg on 1. oktoober.

