Koduvalla
Vinni valla infoleht

Pajustis alustas tegevust
vabatahtlik tuletõrjeselts

Põlised päästemehed Stein–Anders Rasmussen ja Leino Virolainen oma
päästeautoga ZIL-133 Duve garaaaziboksis.
Tänavu kevadel asutati Pajustis
Stein–Anders Rasmusseni ja Leino
Virolaineni eestvedamisel vabatahtlik tuletõrjeselts, kes soovib panustada kohalike turvalisusse.
Seltsi algatajatel tekkis mõte
taastada loodava tuletõrjeseltsi näol
uuesti Vinni-Pajusti piirkonnas päästealane võimekus, mis pärast kolhoosiaegse Pajusti tuletõrjekomando sulgemist siitkandist kadus. Pajusti tuletõrjekomando suleti ja viidi koos tehnikaga kolhoosiajal Roelasse. Sest peale pole Pajustis enam oma tuletõrjujaid
ega tehnikat, ehkki siinkandis elab viie
kilomeetri raadiuses üle poole valla
elanikest ja tegutseb kõrgema riskikategooriaga tööstusettevõtteid. Kuna ka
riiklike komandosid ja päästjaid jääb
järjest vähemaks, siis tuleb kogukonnal endal oma head tahet üles näidata. „Kui Päästeamet plaanis tuletõrje-

komando teha Kütti, siis leidsime, et
sealkandis, 7 km kaugusel Roelas juba
tegutseb oma vabatahtlik päästekomando, selgitasid Virolainen ja
Rassumssen. Meeste kogemuse järgi ei
jõua Rakvere tuletrõjekomando juba
praegu, kui korraga on mitu põlengut,
oma suurest territooriumist üle käia.
„Kohalikel elanikel on turvalisem elada, kui omalt poolt kogukonna turvalisust hoiame ja toetame,“ rääkis Leino
Virolainen, kel seljataga 32 aastat kutselise päästja ja kümme aastat vabatahtliku päästja kogemust.
Pajusti tuletõrjeseltsi kasutuses on üks päästeauto ZIL-133, mille
hoidmiseks andis AS Duve vabatahtlike päästjate kasutusse kaks
garaaziboksi. Tegutsemiseks vajalik
väljaõpe on olemas kolmel mehel. Esialgu saavad Pajusti vabatahtlikud abiks
käia metsa- ja kulupõlengutel, tormi-

Alavere küla liitus naabivalvega

Lepingule andsid allkirja (pildil vasakult) Rakvere politseijaoskonna juht Joel
Alla, Vinni vallavanem Toomas Väinaste, Alavere küla naabrivalve sektori vanem Avo Kuusk ja MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari.
MTÜ Eesti Naabrivalve ja Vinni valla
Alavere küla, Vinni vallavalitsus ning
Ida Prefektuuri Rakvere politseijaoskond allkirjastasid 16.mail Vinni vallamajas Alavere küla naabrivalve loomise lepingu.
Alavere küla naabrivalve sektori vanema Avo Kuuse sõnul soovisid
Alavere küla elanikud oma külas ja lähemas ümbruses turvalisust tõsta ja liituda Naabrivalvega. Alavere külas liitus naabrivalvega 11 majapidamist, kes
peavad üksteisega kokkulepitult oma
naabruskonnal silma peal, teevad tähelepanekuid piirkonnas toimuva suhtes, jagavad neid naabrivalvelepingu
pooltega. „Meil kõigil on turvalisem
teades, et häda korral ei jää naaber ükskõikseks pealtvaatajaks,“ ütles Avo
Kuusk.

Politsei roll naabrivalves on
edastada sektori liikmetele naabrivalveks vajalikku informatsiooni ja anda
tagasisidet tähelepanekutele, õpetada ja
selgitada süüteoennetamise meetodeid
ja käitumist.
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari ütles, et turvalisus tekibki
sellest, kui märgatakse võõraste liikumist seal, kus neid olema ei peaks –
naabri hoovis või mujal. „Piirkond, kus
tegutseb naabrivalve, ei ole kuritegelike kavatsustega ringi liikuvatele isikutele soodne.“
Naabrivalve aitab oma programmide kaudu naabrivalvesektoril
varustust soetada, koolitusi korraldada,
lepinguid sõlmida. Sektori moodustavad piirkonna või küla pered, kes valivad endi hulgast sektori vanema. Kui-
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murdu likvideerimas, pürgikaste kustutamas jt hooneväliseid õnnetusi likvideerimas.
Muidugi jääb ainult ühest
autost ja kolmest väljaõppega mehest
piirkonna turvalisuse tagamisel
väheks. Sestap kutsuvad seltsi asutajad toetama Pajusti vabatahtlikku tuletõrjeseltsi ruumide remontimisel ja
sisseseadmisel, varustuse soetamisel jt
tegevustel. Selts siiski üksnes abikätele lootma ei jää, plaanis on ruumid projektide toel renoveerida ja korda teha.
Suurem tegevus peakski minema lahti tuleval aastal, kui dokumendid korras ja täpsemad plaanid paigas.
Meeste sõnul on käidud ka
vallavanema jutul ja tema toetus on
saadud.
Vabatahtlike päästekomandode õlul on ka elanike seas tehtav
ennetustöö ning seltsitegevus. Päästeamet peab vabatahtlikku päästekomandot piirkonna lisaturvalisuse tagajaks ja oluliseks partneriks päästetööde ja ennetustöö teostamisel. Vabatahtliku tuletõrjeseltsi peamine roll on tagada päästesündmustele reageerimise
valmisolek. Selle kõrval võib selts toimida kogukonnas pääste- ja tuleohutusalase kompetentsi keskusena, samuti mitmefunktsionaalse küla-, noorsootöö-, kultuuri-, vabaaja- ja spordikeskusena.
Päästealane tegevus on olnud ajalooliselt väga lai, alates pasunakooridest, vanade kustutusvahendite, sellealaste fotode jmt info talletamisest, päästealastest laagritest kuni tuletõrjespordini välja.
Pajusti vabatahtliku tuletõrjeselts kutsub enda ridadesse poisse ja
tüdrukuid alates seitsmendast eluaastast, samuti isasid-emasid - tegevusi
plaanitakse mitmesuguseid.
Turvalisus on koostöös loodud väärtus.
Hilje Pakkanen

Detailplaneeringu
algatamise teade
Vinni Vallavolikogu 29. mai
2014 otsusega nr 27 algatati detailplaneering Piira külas asuvale Riki kinnistule, katastritunnus 90002:001:0150 ja selle lähialale.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärkideks on piiritleda hoonestatav maa-ala, moodustada
kinnistule kuus eramukrunti,
määratleda nende ehitusõigused,
määrata vajalikud kujad, teenindavate tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, haljastuse ja heakorrastuse üldised põhimõtted
ning selgitada planeeritavatest
teedest ja tehnovõrkudest tingitud kinnisomandite kitsenduste
vajalikkus ja ulatus planeeritaval
alal. Planeeritava ala orienteeruv
suurus on 4 ha
Koostatav detailplaneering ei näe
ette muudatusi valla üldplaneeringus.

das kusagil naabrivalve konkreetselt
toimima hakkab, see on sektori liikmete endi otsustada, kas patrullitakse öösiti, paigaldatakse valvekaamerad või
korraldakse see muul viisil.
Naabrivalve sektori ala hakkavad Alavere külas tähistama naabrivalve ühingult saadud tasuta plakatid
ja kleebised iga liikumisega ühinenud
pere maja seinal: „Ettevaatust, võõras,
hoiame su tegemistel meie külas silma
peal!“
Hilje Pakkanen
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Jaanipäevaks kõrgeks
kasvab rohi
Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi, rinnust saadik kiigub kastehein...
Tänavuaasta pikal-pikal kevadel, kus
on jagunud nii päikest, vihma kui sooja, veel eriti. Tuleb aga anda aina muruniidukeile valu, et kodude ümbrus
korras ja küladeväljanägemisel ilmet
oleks. Muruniidukeile ongi valu antud - meil on palju hoolsaid peresid,
kelle kaunid kodud rõõmustavad nii
pereliikmeid kui ka möödakäijaid,
annavad märku, et siin peremehetundega inimesed.
Ilmataadi heldusest oleneb
palju ka põllumeeste saak. Pikk kevad
lubas põldudele aegsasti minna, loodetavasti jagub senisesse märjavõitu
suvesse ka ilusat heina- ja lõikusaega.
Jaanipäevaks on kool läbi,
aktused peetud, lillesülemid koju kantud. Aktuseärevus ja lõpupeo elevus
asendunud elluastuja igipõliste mõtetega omaenda tulevikust, mille sepp
nüüdsest ollakse - mida teha edasi,
kuhu edasi minna, kelleks saada. Leida oma elu tukse – elu kutse. Leida
enda sees üles see töö või tegevusala,
milleta tulevikus eladagi ei taha. Peamine edukuse tunnus olevatki see, kui
inimene teab, mida ta tahab. Soovin
kõigile lõpetajaile südamest palju
õnne oma elutee valikul.
Üheksanda klassi lõpetajatele soovitan edasi õppimiseks valida
meie oma gümnaasium, mis annab
hea hariduse ja asub pealegi kodu lähedal.
Jaaniõhtul süüdatakse tuled.
Tantsuplatsil tallatakse hein... Ainult
kord aastas, jaaniöö imelises hämarvalguses õitseb metsas sõnajalg...
Enam valgemaks minna ei saa – päikese võit pimeduse üle on käes. Sestap süüdatakse kõikjal üle me kauni
maa jaanituled. Ilus, ilus on aeg praegu!
Tudu mõisapargis toimub 21.juuni
õhtul esimene valla jaanituli. Kohe
järgmisel päeval peab Roela kant oma
jaanipäeva, mis algab bussi- ja rattaretkega külast külla ja lõpeb jaaniõhtuga laululaval. Pajusti saab endale
23.juuni jaaniõhtuks metallalusega
püsiva tulekoha klubi kõrval tammi-

ku servas.
Kära- ja rahvarohkete jaanipidude kõrval süüdatakse tuli oma
kodumaja juures, kuhu koguneb pere,
sugulased, sõbrad.
Viru-Jaagupi kalmistul toimub 23. juunil tavapärane kodune
võidupüha tseremoonia Viru-Jaagupi
vabadussamba juures August
Kondoja ja Memento tööpataljonlaste
ühingu eestvedamisel ning Pajusti
meesansambli ja Roela kaitseliitlaste
osavõtul. Meenutame kallilt kättevõidetud vabadust.
Veel teinegi tuli liigub jaanipäeval läbi meie valla, see on laulupeo
tuli, TuleTulemine, mis kulgeb jalgratastel külast külla - Mõdrikult Vinni ja
Pajusti kaudu Piirale. Tule kandjateks
teiste kõrval Pajusti Tantsutriinude ja
Särtsakate seenioride tantsijad ning
Muuga Maanaiste Seltsi liikmed.
Enne, kui püha peotuli laulukaare all
Tallinnas lõkkele lööb, saab igaüks
tulla tuleteekonnal tuld tervitama,
oma kodusele jaanitulele laulpeotulest
tuli viia ja sel moel aja puudutusest osa
saada.
Ettevalmistused laulu- ja
tantsupeoks on jõudnud haripunkti.
Veel on jäänud loetud päevad. Meie
vallast osaleb tänavusel suurel peol üle
70 peolise – Roela segakoor ja VinniPajusti Gümnaasiumi mudilaskoor
ning Pajusti klubi Tantsutriinude naisrahvatantsurühm. On hea meel ja suur
au olla laulupeol oma valla rahvaga
Eesti suurimal rahvapeol. Palju tänu
teile, hea laulu- ja tantsurahvas, tuhat
tänu juhendajatele suure töö eest! Peole pääsemiseks on tehtud palju tööd,
valatud higi. See kõik ununeb, kui kätte jõudmas pea aeg – peo aeg. Lauluja tantsupidu ei jäta kedagi puudutamata.
Enne laulupidu asuv Harjumaal Kosel Vinni valla au kaitsma Eestimaa valdade suvemängudel meie
sportlased. Hoiame pöialt spordirahvalegi!
Suvi on puhkuste aeg. Kaunist suve ja kosutavat puhkust kõigile!
Toomas Väinaste
vallavanem

Tudus avas uksed küla käsitööpood

Juuni algul avas Tudus Rakvere maanteel uksed Tudu nurgapood, mis pakub nädalalõppudel möödasõitjaile
enda tehtud käsitööesemeid jmt kohalikke tooteid. Poe avamisel mängis
lõõts ja laulis viiul, oli väike moedemonstratsioon, õnnitleti Lääne-Viru
maanaiste liidu esinaist Marika
Vartlat, kes poe avamise nimel kõvasti vaeva näinud.
Marika Vartla sõnul on huvi vastavatud poe vastu olnud üllatavalt suur,

Tudu rahvas on kõik poega tutvust teinud, uudistajaid on käinud kaugemaltki. “Poe üks eesmärke ongi Tudus
valminud käsitööesemeid, hoidiseid,
aga ka metsa- ja aiasaadusi turistidele
ja puhkajatele pakkuda.”
Poodi hakkavad pidama maanaiste liidu liikmed vabatahtlikus korras.
Samal päeval näitasid Lääne-Viru
maanaiste liidu naised Tudu rahvamajas endatehtud kauneid lapitekke.
Hilje Pakkanen
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Juulist muutub
avaliku korra regulatsioon
Kolme aasta eest võttis Riigikogu vastu korrakaitseseaduse, mis muudab
alates 1.juulist senist avalikku korra
regulatsiooni.
Kui praegu algab Vinni valla avaliku
korra eeskirja järgi öörahu kell 23.00 ja
kestab kella 6.00-ni, alates 1. juulist kui
hakkab kehtima uus korrakatseseadus
kehtib tööpäeviti öörahu kella 22.00 6.00 ning reedeti ja laupäeviti kella 00.0
- 7.00.
Öörahu ajal on keelatud tekitada häirivat müra või valgusefekte.
Samuti muutuvad ka kuupäevad, mil
öörahu üldse ei kehti. Seni olid need
ööd vastu 1. jaanuari ning 24. juunit.
Nendele lisandub öö vastu 25. veebruari.
Seoses korrakaitseseaduse jõustumisega 01.07.2014 kaotvad kehtivuse
omavalitsusete poolt kehtestatud avaliku korra eeskirjad.
Korrakaitseseadus on kättesaadav
elektroonilises Riigi Teatajas www.
riigiteataja.ee.
Korrakaitseseaduses on sätestatud
avalik kord ja avalik koht.
Avalik kord on ühiskonna seisund,
milles on tagatud õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste kaitstus.
Avalik koht on määratlemata isikute
ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maaala, ehitis, ruum või selle osa, samuti
ühissõiduk.
Avalikus kohas käitumise
üldnõuded
Avalikus kohas on keelatud käituda
teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:
1) teist isikut lüüa, tõugata, kakelda,
loopida asju teise isiku, looma või asja
pihta neid ohtu seades või käituda
muul viisil vägivaldselt;
2) teist isikut sõnaga, þestiga või muul
moel solvata, hirmutada või ähvardada;
3) viibida alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist. Kohaliku omavalitsuse üksusel on
õigus määrata oma territooriumil kindlaks kohad, kus alasti viibimist ei loeta,
sõltumata asjaoludest, teisi isikuid häirivaks;
4) pakkuda isikut häirival viisil talle
kaupa või teenust või häirival viisil kerjata;

5) tarbida alkoholi või toidugruppi
mittekuuluvat joovet tekitavat ainet
ühissõidukipeatuses, teeliikluses osalevas avalikus kasutuses olevas ühissõidukis, koolieelse lasteasutuse, lasteaedalgkooli, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvialakooli, noortelaagri, tervishoiuteenuse osutaja ning
hoolekandeasutuse ehitises ja territooriumil või selle osas õppe- ja kasvatustegevuse või tervishoiuteenuse osutamise ajal, samuti lastele suunatud avalikul kogunemisel. Kohaliku omavalitsuse üksusel on õigus määrata oma territooriumil kindlaks lastele suunatud
või tervise edendamiseks mõeldud
muud kohad, kus alkoholi tarbimine
loetakse teisi isikuid häirivaks;
6) magada või telkida viisil, mis oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast
kasutamist;
7) reostada, rikkuda, hävitada või
ümber paigutada avalikus kasutuses
olevat asja või kasutada seda muul kui
ettenähtud otstarbel, sealhulgas panna
jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud
kohta, reostada veekogu või purskkaevu või
8) viibida ilma omaniku või valdaja
loata asjakohaselt tähistatud varisemisohtlikus või muus ohutuse tagamiseks
piiratud kohas, välja arvatud juhul, kui
sellises kohas viibitakse ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks.
Ülemäärase müra ja valgusefektide
tekitamise ning saastamise keeld
(1) Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra
või valgusefekte.
(2) Mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni,
puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt
häirivat müra või valgusefekte.
(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes, mis
on tekitatud: päästetöö käigus või
alarmsõiduki poolt; kohaliku omavalitsuse loa alusel või ööl vastu 1. jaanuari,
ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.
(4) Avalikuks kohaks olevas hoones
või ühissõidukis on keelatud õhu saastamine teist isikut oluliselt häirival viisil.
Vaive Kors,
vallasekretär

Jäneselinn jäägugi jänestele
Ilmselt teab mõni valla lugeja Alavere/Lepiku külas asuvat vana prügimäge, mis on rahva seas tuntud ka kui
Jäneselinn. Seal on käinud viimasel
ajal kibe toimetamine ˉ- on ära viidud
suur rehvihunnik, teede ääred on puhastatud võsast ning prügila on pinnasega peaaegu kaetud. Ometi on inimestel kombeks veel sinna jäätmeid
tuua. Selline inetu teguviis tekitab
meelehärmi nendes, kes näevad vaeva, et plats puhtaks saada, ning ka
külaelanikes, kes iga päev sealt mööda sõidavad.
Tuletame meelde, et prügi
mahapanek selleks mitte ettenähtud
kohas on karistatav ning kohalikud
elanikud hoiavad endisel prügilal silma peal. Vajadusel on võimalik teavitada ka Keskkonnainspektsiooni, kes
võib võimalusel tuvastada ka saastaja mahapoetatud prügi järgi. Praeguseks peaks olema kõik majapidamised
liitunud jäätmeveoga ja igaühel oma
prügikonteiner. Kui prügikonteiner
jääb kasutajale väikseks, on võimalik
meie vallas jäätmeveoga tegeleva teenusepakkuja käest rentida või osta

suurem konteiner. Selle tühjendamine ei muuda jäätmevedu märkimisväärselt kallimaks. Teine võimalus on
näiteks suurpuhastuse või remondi
käigus tekkinud jäätmeid viia LääneViru jäätmekeskusesse. Jäätmekeskusesse saab tasuta ära anda näiteks
akusid, eelsorteeritud pakendeid ja
puitu, oksi, metalli, vanu rehve,
komplektseid elektroonikaseadmeid
ning vanapaberit. Teiste jäätmete hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel:
http://lvjk.ee/hinnakiri-2/
tavajaatmete-hinnakiri/.
Ei soovi meist keegi näha
reostatud metsaaluseid ja kraavipervi. Tänapäeval on küllalt teavitustööd
tehtud erinevate jäätmete kahjulikkusest keskkonnale, sealhulgas loomadele ja lindudele, kes hea meelega ehk
veidi toidulõhnalisi prügikotte laiali
tirivad. Ärge reostage teiste elukohti,
vaid viige oma prügi konteinerisse või
jäätmekeskusesse!
Liia Kuusk

Vinni vald osaleb valdade suvemängudel
Vinni vald võtab 28.-29.juunil Harjumaal Kosel toimuvatest Eestimaa valdade suvemängudest osa enam kui
poolesaja võistlejaga.
Vinni valla sportlased võistlevad kergejõustikus, jalgrattakrossis, köieveos,
mälumängus, petankis, jahilaskmise
CSP-s ja juhtide võistlusel.
Vinni vald võistleb nn suurte omava-

litsuste, üle 2000 elanikuga valdade grupis.
Mullu võistles Vinni vald üle aastate
taas valdade suvemängudel ja tuli üldkokkuvõttes kümnendale kohale.
Uno Muruvee,
Vinni spordi- ja noorsootöö spetsialist
5273874

MTÜ Johanna on kümnene!
Selle aasta 15. aprillil täitus mittetulundusühingul Johanna ametlikust tegutsemisest kümme aastat. Enne seda oli
ühing tegutsenud seltsinguna seitse aastat. Kui valla puuetega lapsi ja nende
peresid ühendav ühing valla bussiga järjekordsele ekskursioonile sõitis, siis
imestas bussijuht, et selline tegus seltskond ja nime ei olegi. Nii ta siis ütleski,
et saagu selle ühingu nimeks Johanna!
Nii saigi Heldur Eerikust Johanna ristiisa. Hiljem pani Heldur ka erivajadustega inimeste keskuse ukse kõrvale oma
käega ülesse sildi, millel Johanna keskus.
MTÜ Johanna on välja kasvanud väikesest grupist puuetega laste peredest,
kes olid oma murega üksi. Koos oli julgem edasi minna. Aastatega said lapsed
täiskasvanuks ja ühingu nimetuseks sai
Vinni valla erivajadustega inimeste ja
nende perede ühing, kes esialgu tegi igasuguseid väljasõite, ekskursioone ja
laagreid. Esimese pidepunktina sai
ühing endale Hollandi Heategevusfondi Päikeselill ja Vinni Vallavalitsuse toetusega tõstukiga invabussi, millega
ühing hakkas lepingu alusel alates
2007.a osutama Vinni valla elanikele invatransporditeenust. Samal aastal sai
ühing Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetusega suvemajakese, mis asub
Tammiku Kodu õue peal, kuna sel ajal
MTÜ Johannal veel oma kasutada maja
ei olnud. 2010.a sai ühing rekonstrueerimise eesmärgil vallalt tasuta kasutada
Lepiku külas asuva tühjalt seisva korterelamu. EL Leader programmi toetusega läbi MTÜ Partnerite ja Vinni Vallavalitsuse kaasfinantseeringuga rekonstrueeriti maja kelder tänapäeva nõuetele
vastavaks erivajadustega inimeste keskuseks, mis avati 1.novembril 2010.a Johanna keskuse nime all. Valla erivajadusega inimesed hakkasid käima keskuses esialgu 2 korda nädalas. Kelder küll
oli, aga selle ülalpidamistoetus piirdus
Vinni vallavalitsuse iga-aastase tegevustoetusega, mille tõttu on tegevuskelder
alati soe ja valge. Väikesed rahasüstid
sai ühing ka projektitoetuste näol Hasartmängumaksu Nõukogult.
Lõpuks avanes MTÜ Johannal võimalus saada projektitoetust Ðveitsi Vabaühenduste Fondilt läbi Kodanikuühis-

konna Sihtkapitali. Selle läbi sai ühing
toetust erivajadustega inimeste keskuse valmimise ja selles osutatavate teenuste äriplaani ja esimese etapina igapäevaelu toetamise teenuse täismahus
väljaarendamiseks, kaasfinantseerijaks
Vinni vallavalitsus. KÜSK VÜF projekt
kestis kokku kahe osana 2 aastat. MTÜ
Johannas on peale fondi lõppemist 5,5
töökohta (hooldaja-perenaine, invabussijuht, juhataja, raamatupidaja,
ITspetsialist-arvutijuhendaja, veel 4 oma
eriala tegevusjuhendajat, osad täis- ja
osad osalise tööajaga).
Kuna Johanna keskusele on Sotsiaalkindlustusamet andnud tegevusloa 20
erivajadusega inimesele igapäevaelu
toetamise teenuse osutamiseks, siis on
SKA eraldanud toetuse 20 teenusesaaja
pearaha jaoks. Teenust toetavad lisaks
ühe inimese osas veel Rakvere linnavalitsus ja enamuse Vinni valla teenusekasutajate osas Vinni vallavalitsus.
Mis saab edasi? Erivajadustega inimeste keskuse kahel korrusel asuvad
tulevased toetatud elamisega 12 korterit, hoone katus, aknad ja fassaad koos
soojustamisega ootavad rekonstrueerimiseks rahasüste. Plaanid on tehtud.
Kõik tuleb tasapisi. Tulevikus hakkavad
toetatud elamisega korterites elama erivajadustega ja eakad inimesed. Päevakeskus jääb tegevuskeskusena hoone
keldrisse nagu ta on praeguseks välja
ehitatud. Tegevusteks on seal õppeköögis toidutegemine, aiamaal juurvilja
kasvatamine, keraamikatoas savitoodete tegemine, puutöökojas puutöö tegemine, käsitöö tegemine ja üldõpe koos
lihtsustatud inglise keele õppega. Päevakeskuses korraldatakse ka loenguid,
kursusi, kontserte, pidusid ja vastuvõtte.
MTÜ Johanna on tänaseks päevaks
täitnud osa oma eesmärkidest, ühing
osutab abivajajatele invatransporditeenust ja erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenust. Maja valmides
hakkab ühing osutama toetatud elamise teenust. 1. juulist 2013.a hakkasid Johanna keskus ja Tammiku Kodu ühise
juhtimise all tegema mõnes osas koostööd. Keskus on avatud hooldekodu elanikele ja hooldekodu on avatud kesku-

Iidne tammik täienes noorte tammedega
Reedel, 13. juunil istutasid Vinimex OÜ töötajad iidse Vinni-Pajusti tammiku Vinni
poolsesse serva endisele tühermaale 40
noort tammepuud.
RMK Kirde regiooni
metsakasvatusjuhi Ilmar Paali sõnul anti
ühispanusena väikesele riigimaatükile
uus elu. Vinimex OÜ
puhastas RMK-le
kuuluva jäätmaa sinna aja jooksul ladustatud prügist, autokummidest jm jäätmetest. Puud tõi
RMK oma Tartu puukoolist, istutamistööd
tegid Vinimexi töömehed.
Pildil:
Vinimexi agronoom
Toomas Riiberg noore puukesega.

Vanapaberit saab tasuta ära anda
Vanapaberit ei tohi visata olmejäätmete- ega pakendikonteineritesse, vaid seda
saab tasuta ära anda jäätmejaamas.
Taaskasutatud materjalidest suurima osa
moodustab vanapaber ja seda paljuski
tänu sellele, et inimesed on hakanud hoolikamalt jäätmeid sorteerima. Taaskasutusse suunamiseks peab vanapaber olema
kuiv ning määrdumata - vorsti või heeringa pakkimiseks kasutatud ajaleht ei ole
paberikonteinerisse sobilik, sest see on ise
määrdunud ja võib rikkuda ka ülejäänud
konteineri sisu.
Viimastel aastatel on tekitanud segadust
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni
(ETO) uus lähenemine, et elanikud enam
paberi ja pakendikonteineritesse vanapaberit
panna
ei
tohi,
kuna
taaskasutusorganisatsioon tegeleb vaid
pandipakendit mitte omava taara kogumisega. Nende esialgne lubadus vanapa-

berit koguda enam ei kehti ning nn paberi- ja pakendikonteinerid on enamus kohtades asendatud ainult pakendi kogumise konteineritega.
Nimetatud muudatus tekitab jäätmete
sorteerimisel siiani omajagu segadust.
Kaupluste juures ja muudes avalikes kohtades asuvad pakendikonteinerid on mõeldud ainult pakendite, mitte vanapaberi
äraviskamiseks. Vanapaberist vastutustundlikult vabanemiseks tuleb viia see jäätmekeskusesse, kus seda saab tasuta ära
anda.
Vanapaber on elutegevuse tagajärjel tekkinud jääde ehk olmejääde ning Vinni valla
jäätmehoolduseeskirja kohaselt on vähemalt kaheksa korteriga elamute omanikel
kohustus koguda paberit ja pappi eraldi.
Selleks tuleb tellida paberi- ja papi konteiner, kuhu võib visata puhtaid ja kuivi ajalehti, ajakirju, kaanteta raamatuid, papp-

se inimestele. Kord kuus käivad keskuse inimesed koos muusikutega hooldekodus koos laulmas. Eks koostöövõimalusi on ilmnenud aasta jooksul veelgi.
MTÜ Johanna 10. aastapäeva haripunkt on Johanna keskuse jaanipidu 20.
juunil algusega kell 16 koos muusika,
juubelitordi ja saluudiga.
MTÜ Johanna tänab kõiki koostööpartnereid ja heatahtlikke abistajaid!
Toredat jaani ja kosutavat suve!
Ülle Allika
MTÜ Johanna juhatuse liige

Vinni päevakeskus läheb
suvepuhkusele
Käes on jaanikuu, valged ööd, lõhnavad
õied, värskelt niidetud muru, laksutavad
ööbikud….Igaüks, kel vähegi võimalik,
kibeleb linnast maale, välja loodusesse,
aias näppe mullaseks tegema.
Nii ka meie, Vinni päevakeskuse rõõmsameelne pere, võtame selleks korraks
otsad kokku. Siiski-siiski, mitte kõik.
Tudu-Vinni-Pajusti naisansambel Helve
Ploomi juhendamisel käib veel koos ja
laseb laulul heliseda. Teatrihuvilised sõidavad ühiselt 26. juunil Vargamäele
Ugala teatri etendust, A.H. Tammsaare
“Vanu ja noori” vaatama.
Päevakeskuse hooaeg oli eelmisest aastast vaiksem. Kõige aktiivsemalt ja arvukamalt käisid päevakeskuse naised Vaike Altvälja käe all võimlemas. Vaike Altvälja kohusetundlik ja oskuslik suhtumine võimlemisse ja tervendavad teadmised olid ja on eakatele väga vajalikud.
Ehkki suvisel ajal jääb enese tervise eest
hoolitsemine igaühe enda hooleks, läheb
septembrist võimlemine Vaike näpunäidete järgi taas edasi.
Väga meeleolukad olid reedesed mälutreeningud särtsaka Anu Joonuksiga,
kes oskas muuta tunnid mänguliseks ja
rõõmsaks ja pani osalejaid oma treeninguid vägagi ootama, nagu ka Hilje
Pakkaneni koostatud Vilde-teemalised
lauamälumängud. Reedesed mälutreeningud andsid positiivsust ja energiat nädala lõpuks. Loodame uuel hooajal nendega kindlasti jätkata.
Kolmapäevastel käsitööpäevadel käisid käsitööpisikuga nakatunud naised
päevakeskuses näputööd tegemas. Seltsis on mõnusam koos olla - näpud käivad ja ühes sellega saab ära kuulatudräägitud uuemad uudised, selgeks veel
proovimata käsitöönipid. Selle tähtsa
protsessi kõrval valmisid kaunid meistritööd. Rõõm missugune!
Uudse ettevõtmisega toimusid neljapäeviti Vinni ujulas vesiaeroobikatreeningud
treener Siret Sulaoja juhendamisel. Igas
treeningus oli midagi uut, mis aitas arendada keha painduvust ja koordinatsiooni.
Päevakeskuse hooaeg võtab aja maha, et
taas kokku tulla septembris, kui suvine
kiirus hakkab raugema ja südames tekib
taas igatsus midagai koos teha.
Tänan teid kõiki, kel on olnud aega ja tahtmist päevakeskusesse tulla ja kes on aidanud hooaega sisukamaks muuta.
Soovin ilusat ja tegusat suve, nautige seda
imelist aega, leidke igast päevast rõõmu
killuke.
Eve Kukor
Vinni päevakeskus

kaste ning paberpakendeid. Sinna sobivad ka kõik posti teel saabuvad paberist
reklaamlehed ja kataloogid. Eramajade ja
väiksemate kortermajade elanikel tuleb
vanapaber jäätmekeskusesse ise ära viia,
leppida omavahel kokku ühiskonteineri
võimalus või äärmisel juhul kasutada vanapaberit küttekoldes tule süütamiseks.
Vanapaberi äratoomist soovitame võimaluse korral ühendada teiste, tavalistesse prügikonteineritesse mittesobivate jäätmete jäätmekeskusesse veoga.
Lääne-Viru Jäätmekeskus võtab tasuta
vastu: akusid ja patareisid, eelsorteeritud
pakendit, eelsorteeritud puitu, oksi, metalli, vanarehve, kompleksseid elektroonikaseadmeid ja vanapaberit.
Lääne-Viru Jäätmekeskus asub Paemurru teel, endise Rakvere prügila kõrval,
aadress: Piira küla Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607, tel: 622 6048, e-post:
info[@]lvjk.ee.
Peeter Kalvet
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VPG-le lõppes õppeaasta hästi

Tere, emps! Ma pole
ammu su häält
kuulnud!
„Kelle juurde te tulete?“ küsib uksele
vastu astunud noormees. „Kasvataja
Meeri juurde.“ „Tema on meil väga hea
kasvataja. Rahulik ja väga meeldiv,“ tuleb noormehelt veendunud arvamus
otsitava kohta.
Meeri Ritariga ajame juttu vihje peale, et kolleegid tunnistasid teda hea kolleegi tiitliga. Kasvataja Meerile tuleb aga
kohtumine, nagu ka tiitelgi, paraja üllatusena.
Meeri räägib, et ta suunati pärast Tartu meditsiinikooli lõpetamist 1971.aastal Inju lastekodusse. Koht polnud päris tundmata - ta on ka ise Virumaalt
Põdrangu mailt pärit. Meeri meenutab,
et oli tookord väga pettunud, sest Põdrangu kena kolhoosikeskuse asemel tundus Inju küla oma kolme majaga kahes
reas üsna mahajäetud kohana. Ühte töölismajja eraldati tallegi korter. Tasapisi
harjus uue kohaga ära. Leidis siit endale mehegi. Praegu elab Pajustis, oma
praegusele töökohale lähemal.
Injus töötas Meeri aastaid medõena.
Aga et lapsi jäi vähemaks, siis ei olnud
medõe kohal enam mõtet. Meeri otsustas hakata kasvatajana tööle. Läbis kaheaastased kursused ja sai kasvataja
kutse. „Noorena tahtsin ülikooli minna,
aga ei saanud konkursiga kohe sisse. Siis
läksin lasteaeda tööle. Sealne juhataja
ütles mulle, et sa peaksid lastega tegelema, see sobib sulle. Nii ma loobusin
ülikoolist.“
Elule tagasi vaadates võib Meeri öelda, et lastega tegelemine ongi tema kutsumus. Ilma oma tööd – lapsi armastamata - selles töös mitutkümmet aastat
vastu ei peaks. Meerile pole tema töö
raske. Ta arvab, et kui peaks kunagi töölt
ära jääma, siis saab see valus olema,
kuna tal on kogu aeg olnud ümberringi
lapsed, kellega ta tahab koos olla.
„Lapsed teevad väga suurt rõõmu.
Eriti suur rõõm on suureks kasvanud
lastest, kes vahel helistavad ja tunnevad
vajadust meiega mõne sõna vahetada.
Hõiskavad telefoni: Tere, emps, ma pole
ammu su häält kuulnud! Seda on väga
suur rõõm oma endise lapse käest kuulda!“

Meeril endal on kolm last,
kes tulid-kasvasid riburadapidi. „Praegu on mul palju
lapselapsi. Olen neile kõige
suurem vananema. Olen selle tiitli üle väga õnnelik. Ma
olen rikas inimene!“ Kohe,
kui Meeril perekodus vahetus lõpeb, sõidab õhtul bussiga Keilasse lapselapsi hoidma. Ta peab vahet tegemata
oma lastelasteks kõiki lapsi,
kes tema laste peres elavad.
“Sa pead võitma lapse
usalduse, siis saad seda tööd
teha. Meil on jutte, mis jäävad ainult lapse ja minu vahele. Sul peavad olema
õigustatud nõudmised, neid
tuleb täita. Neist ei saa taganeda. Arusaamatusi tuleb
ikka ette, kuid neid tuleb õppida lahendama. Lapsi peab
tundma, ja laste tundmine
tekib, kui nendega pikemalt
koos olla.“
Perekodu-süsteemi peab Meeri väga
normaalseks. „Praegu enam ei tahaks
küll Injusse tagasi minna – seal pole
kodust tunnet.“ Ehkki alguses oli temagi peremajja kolimise suhtes umbusklik. Vinni perekodusse toodi Inju lastekodu laste kõrval ka Rakvere lastekodu
omad, kes jagati laiali peremajadesse.
Nendega ei olnud ta varem kokku puutunud. „Üks Rakvere-laps tuli minu
juurde ja ütles, et ma olen kuri. Nüüd
räägib ta, et ei vahetakse mind mitte kellegi teise vastu.“
„Muidugi teavad lapsed, kus nad on
ja kes meie oleme. Mõni laps ei tahagi
oma koju, sest neid ei oota seal keegi.
Meie majas on kolm kasvatajat, nad on
meid kõiki omaks võtnud. Kui keegi
emadest on puhkusel, siis nad ootavad
seda kasvatajat pikisilmi puhkuselt tagasi.“
Lapsed võivad perekodus elada kuni
kooli lõpuni, ka siis, kui nad on juba täisealised. Pärast perekodust lahkumist
kindlustab omavalitsus neile elamispinna. Nagu noortele ikka, on ka perekodu

Valla teede remondi kulgemisest
Vinni valla hooldada on 307 teed ja tänavat üldpikkusega 355 kilomeetrit, mis
on ka nõuetekohaselt AS Regio poolt
inventariseeriseeritud, ning see on valla teede riikliku rahastuse aluseks.
Me ei pea õigeks, et kuigi kohalikud
teed moodustavad 4l% Eesti kõikidest
teedest, siis nende rahastus moodustab
käesoleval ajal alla 5 % kütuseaktsiisist
laekuvast teedele eraldatud rahast. Loodame, et uue seaduse jõustumisega kohalike teede rahastus paraneb.
Igal kevadel seisame raske probleemi ees, et napi teederahaga välja valida
remonti vajavatest teedest kõige pakilisemad. Nii nagu Maanteeametil, on ka
meie valiku üheks prioriteediks siiski
tee kasutamise intensiivsus.
Käesoleval aastal on riigi poolt eraldatud teedehoolduseks määratud raha
2013. aasta tasemel, kuid tänu pehmele
talvele suudame 2014. aastal rohkem
rõhku panna kõvakattega teede taastamisele, milleks on planeeritud ümmarguselt 160 000 eurot.
Summa tundub suur. Kui aga arvestada kehtivate hindadega, siis 1 m² kõvakattega tee ülepindamine maksab ~
2 eurot ja 1 m² kruusatee nn tolmuvabaks muutmine (st eelpuistega kahekordne pindamine) maksab aga juba 5
eurot. Kevadine löökaukude parandus
valla teedel on lõppenud, mis läks
maksma 15 939 eurot. Teede pindamine algab pärast jaanipäeva.
Kruusateedest
Kruusatee spetsiifikast tulenevalt vajavad need mitmekordset hooldamist,
mida oleme ka teinud. Teid
greiderdatakse nii kevadel kui ka sügisel. Kruusa on käesoleval aastal teedele

peale veetud 3 700 tonni, mis läks maksma üle 33 000 euro. Siinkohal võin näiteks tuua, et ühe koorma (~ 15 tonni)
purukruusa vedu karjäärist keskmiselt
10 km kaugusel asuvale teele maksab ~
130 eurot. Igaüks võib siit järelduse teha,
mis maksab nt teie kodu läheduses asuva üldkasutatava tee ühele kilomeetrile kruusa pealevedu. Kruusateede hooldus on käesolevaks ajaks lõppenud, ees
ootab veel sügisene greiderdamine.
Et raha teede remondiks on vähe, siis
tuleb teesid kõigiti ka hoida. Tee on samasugune ühisväärtus nagu muugi
vara. Tahame ju ka mitte ainult täna,
vaid ka homme neid teid pidi sõita.
Kahjuks inimesed ei austa tehtud tööd,
kui lõhuvad kihutamisega kruusateid.
Eriti hästi on näha, kuidas „ralliässad“
oma roopad värskelt kaetud kruusateele jätavad. Kihutades tolmust ette ei sõida, üleskeeratud tolm häirib aga teeäärsete elanike igapäevaelu. Kutsun inimesi mõistlikkusele. Olgem üksteise vastu hoolivamad!
Käesoleval aastal pani aga üllatama
asjaolu, et äsja kruusakihiga kaetud teelt
on osatud isegi kruusa varastada. Siinkohal ei saa jätta ütlemata kuulsaks saanud väljendit - TULE TAEVAS APPI!
Kelle tagant te varastate?
Teeservadest
Kõik on tähele pannud, et tee ääres
olevad puud lõhuvad teekatet: puudelt
tilkuv vesi muutub porilombiks, mis
autode poolt edaspidi auklikuks sõidetakse. Tänu teedele kasvanud puudele,
võsale ja hekkidele on need aulikud
seal, kus tee ei kuiva. Talvel pole aga
talihooldetöid võimalik teha, kuna lumega kaetud oksad lõhuvad teehoolde-

lastele suur probleem elus hakkamasaamine, töökoha leidmine. On neid, kes
leiavad endale tööd ja neid, kes ei leia.
Meie oleme neile öelnud, et nad võivad
alati meile helistada, nad võivad siia
tulla, abi ja nõu küsida, me aitame neid
alati. Meie lapsed jäävad alati meie lasteks, nagu ikka emadele.
„Elu näeb peremajas välja selline, et
ise teeme süüa, ise koristamine, ise käime poes ja ostame endale riided ja muu
vajaliku. Lapsed saavad siit käia huviringides – meie lapsed käivad judo ja
jalgpallitreeningutes, vahetevahel käime Aqvas ujumas. Suvel käime ekskursioonil, oleme käinud 3D-kinos jm.
Möödunud suve tipphetk oli Vinni perekodu ühine puhkus Rootsimaal tänu
Rakvere aukodanik Edith KotkaNymani korraldamisele. Ka tänavugi
plaanitakse Rootsi puhkama sõita.
Meie jutuajamisele teeb lõpu peagi
kätte jõudev söögiaeg, millest annavad
märku ukse vahel piiluvad peakesed,
kes ootavad oma ema Meerit, et saaks
temaga koos hakata süüa tegema.
Hilje Pakkanen

masinaid.
Kuna enamik teid on katastriüksustesse mõõdetud või maad piirnevad vahetult teega, siis on ka teedeäärsed puud
maaomanike omand. Vallavalitsus küll
hooldab üldkasutatavaid teid, kuid teeäärtest pealekasvav võsa tuleb maaomanikul endal kõrvaldada. On tore, kui teeservi ka niidetaks kuna teehoolderaha
selleks enam ei jätku.
Teeservade puhastamine puudest ja
võsast on maaomaniku kohus. Nagu
ikka, kohtab siingi mitmesugust suhtumist. Ühed hoolivad ja täidavad teeseadusega ette nähtud krundiomanike kohust. On aga maaomanikke, kes jätavad
need kohustused unarusse. Nad ei reageeri ei vallavalitsuse märgukirjadele
ega teadetele, milles oleme neile nende
kohustust meelde tuletanud. Nagu öeldud, ei tulene nõue hoida oma krundi
piires teeserv korras, mitte vallaametniku suvast, vaid on teeseaduse § 37 lg
1 punkt 3 nõue.
Palume maaomanikel oma kinnistu
piires teeääred ning kraavid puhastada
tee servast kuni 3 meetri ulatuses. Loodame omanike mõistavale suhtumisele, sest vastase juhul ei ole vallavalitsusel võimalik teedel teehoolet ega talvel
lumetõrjetöid korraldada. Puhastamist
vajavad ka teeäärsed kraavid, mis on
kinni kasvanud ega võimalda vee äravoolu.
Täname kõiki maaomanikke, kes on
võtnud kätte ja teeääred oma krundi piires puudest ja võsast puhastanud.
Kokkuvõttes võib öelda, et enamus
meie valla kruusateid on viidud heasse
seisukorda, kõvakattega teede tööd aga
jätkuvad 15. juulini.
Peeter Kalvet,
majandusnõunik

Jaanipäevaks saab õppeaasta läbi,
kuid juba praegu võib teha osaliselt
kokkuvõtteid ja analüüse kooli põhitegevuse kohta. Rõõm ja uhkus on teatada vallarahvale ja lastevanematele,
et Vinni-Pajusti Gümnaasiumis on
tööd tehtud tublisti.
Praegu on olemas kokkuvõte koolide esinemistest olümpiaadidel ja ainevõistlustel.
VPG saavutas maakondlikel olümpiaadidel kokku 36 auhinnalist kohta:
esikohti – 14, teisi kohti – 12 ja kolmandaid kohti – 10.
Maakonna põhikoolide arvestuses oli
auhinnakohti 100 õpilase kohta 5,48,
selle tulemusega oleme esikohal. Gümnaasiumide arvestuses on auhinnakohti 100 õpilase kohta 23,19, ka maakonnas esikoht.
Vabariiklikel olümpiaadidel saavutas
Vinni-Pajusti Gümnaasium seitse auhinnalist kohta (võrdselt Kadrina Keskkooliga), jagame I-II kohta. Kokkuvõttes võib öelda, et läks suurepäraselt,
olgugi, et reserve veel on.
Vallavanema vastuvõtule oli kutsutud 44 parimat ainetundjat ja koolidirektori vastuvõtul osales 110 ainetundjat, sportlast ja klassivälise tegevuse
aktivisti, s.o peaaegu kolmandik õpilastest.
Maakondlikul pranglimise (peastarvutamise) võistlusel tuli VPG esikohale, väga tublilt võistlesid 1.B, 2.A, 2.B,
3.kl, 4.B, 7.B, 9.A ja 9.B klassid. Vabariiklikus finaalis saavutasid II koha 7.B
ja 9.B klasside võistkonnad.
Kogu õppeaasta saavutuste poolest
oli tublim 7.B klass.
Õpilastest saavutas parima tulemuse vabariigis saksa keele olümpiaadil

Laura Laks (10.kl), kes võistles koos
süvaõppekeelega koolide õpilastega
ning jäi jagama I-II kohta. Kahel vabariiklikul olümpiaadil võistles edukalt
Adele Alavere (9.A). Kiiduväärt tulemuse (5. koha) vabariigis saavutas bioloogias Raili Hahndorf (11.kl).
Õpetajatest läks sel õppeaastal kõige
edukamalt õp. Jaan Nõmmiku õpilastel. Saavutati üheksa auhinnalist kohta
maakondlikel ja kaks auhinnalist kohta vabariiklikel olümpiaadidel. Õp.
Mare Hirtentreu õpilased saavutasid
seitse auhinnalist kohta maakondlikel
ja kaks vabariiklikel olümpiaadidel.
Vabariigis esinesid edukalt veel õp. Siiri Seljama, õp. Aigi Vahesalu ja õp. Maie
Nõmmiku õpilased.
Uue õppekava kohaselt on õpetaja
töös põhirõhk õpilase individuaalse
arengu toetamisel. Kõige suuremat rõhku panustavad õpetajad neile lastele,
kellel on õpiraskusi ja seetõttu vajavad
õpiülesannete täitmisel abi. Aitäh neile
vanematele, kes koos õpetajatega panustavad oma aega lapsele ja teevad
kooliga tänuväärset koostööd. Alati aga
ei ole probleem võimekuses, vaid kohusetunde puudumises ja laiskuses.
Kahjuks venib sel puhul kooliaasta pikemaks, sest tugiõppest pole kasu olnud.
Suur tänu lastevanematele ja lastele
tehtud töö, toetuse, abi ja koostöö eest!
Ootame põhikooli lõpetajaid jätkama
haridusteed Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.
Õnnitleme kõiki vanemaid lapse kooli lõpetamise puhul! Kaunist suveaega!
Vaike Kingsepp,
VPG õppealajuhataja

Meie oma koolitüdruk koostab
Kumakesele ristsõnu
Ristsõnamõistatuste lahendamine on
meeldiv ajaviide. Kuid kas keegi on
vahel mõelnud, rääkimata proovimisest, kuidas oleks ise ristsõnamõistatusi koostada? Saagem siis tuttavaks
Roela koolis õppiva Triinu-Liis
Kullikuga, kes teeb kaastööd Kumakesele ning tema ristsõnu avaldatud ka läti
laste ajakirjades. Ristsõnu on Triinu-Liisile meeldinud lahendada väiksest peale. „Ühel hetkel käis peast läbi mõte, aga
miks ma ise ei võiks neid koostada,“
räägib Triinu-Liis. Oskuse kasvades julges juba saata oma ristsina ka tuntud
ristsõnaväljaandjale Kuma. „Minu esimene ristsõna avaldati “Kumakeses”
2012. aasta lõpus või 2013. aasta alguses, täpselt ei teagi. Olin siis 12-aastane. Tean, et 2013. aasta alguses avaldati
kindlasti üks ristsõna, aga saatsin ka
2012. aasta lõpus “Kumakesele” ristsõnu ja ma ei mäleta enam, kas neid avaldati.“ See annab tunnistust, et TriinuLiisist on saanud juba tõsine kaastöö
tegija, ja kes siis enam kõiki kordi kokku loeb.
Kaastööde tegemise eest on ta
saanud ka väikest honorarigi.
Triinu-Liis koostab väikesed
ristsõnad, nagu kamm-mõistatus või
numbriristsõna, tavaliselt ühe-kahe
päevaga. Suuremate ristsõnade kokkupaneku peale kulub kolm-neli päeva,
kui koolis koduseid ülesandeid rohkem

Robotiga laagris
Laagrisuvi algas robootikahuvilistele
vahetult enne jaanipäeva. Tosin esimese kooliastme last kogunes Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi arvutiklassi, et tundma
õppida LEGO WeDo nimelist arvutiga
ühenduvat legoklotsidest kokkuseatud
robotikomplekti. Kui algteadmised
omandatud, siis sai oma oskusi proovile panna märksa keerulisema EV3 nimelise robotikomplekti programmeerimisega. Et robotitega jändamine tüütuks ei muutuks, sai ühel päeval näha
ja ise järele proovida, kuidas Rakvere
lennumudelismi huviringis tegutsejad
mudellennukeid ehitavad ja neid lendama saavad. Avatud oli mudelautode
välirada ja RC autode siserada.
Taevaste asjadega tegelemine peaks küll
silmaringi avardama, kuid et asi kindel
oleks, kaeme perre, mida eksponeerib

teha jäetakse, siis kauemgi.
Koolis teatakse tema hobist ja
teinekord on õpetajadki palunud tal
kaasõpilastele ristsõnamõistatus koostada, meelde tuleb üks inimeseõpetuse
tund.
Peale ristsõnamõistatuse
koostamise hobi käib Triinu-Liis paljudes ringides. Kasulik harrastus on silmaringi laiendav ja sestap pole imestada, et Triinu-Liis vallavanema vastuvõtule kutsuti ja hea tunnistusega läheb.
Hilje Pakkanen

vastavatud Energia avastuskeskus. Lubadus on, et välja on pandud enam kui
130 interaktiivset „käed külge“ teaduseksponaati. Loodame, et „külge jääb“
nii mõndagi, mis halle ajurakke edaspidi aktiivses töös hoiab.
Robotiga laagerdamise korraldab MTÜ
Vinni Spordiklubi Tammed, saades toetust Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
(KÜSK) kohaliku omaalgatuse programmist. Õpetamise poolelt toetume
Mai Pitsneri teadmistele ja koolitamiskogemusele - annab ta ju
robootikatunde Vinni-Pajusti Gümnaasiumis - ning Mart Pitsneri entusiasmile noortele tehnika- ja infotehnoloogiapisikut süstida.
Tegutseme ikka mõtestatult ja ettevaatavalt.
Gustav Saar, MTÜ Vinni Spordiklubi Tammed juhatuse liige
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Toimub juunis
21.juunil kell 20 jaanituli Tudu
mõisapargis. Esinevad Tudu
naisansambel ja Erich Karro,
Tudu naistantsurühm, võistlused
naistele ja lastele, jõukatsumised
meestele. Tantsuks mängib ansambel “The Best Way”. Toitlustab Jaama Trahter. Ole kohal, sest
üritus on tasuta ja suvi on kätte
jõudnud! Korraldab Tudu haridusja spordiselts.
21.juunil kell 18 jaanituli Barto
Puhkemajas. Õhtut juhib Marti
Viilu, ans. Hellad Velled. Pilet 7
eurot, lapsed ja pensionärid 5
eurot. Arveldus sularahas. Info:
58666698, e-post: bartomaja
@gmail.com. www.baruto.eu.
22.juunil Roela kodukandipäev
ja jaaniõhtu. Kell 10 algab bussiga tutvumisekskursioon Roela
piirkonna küladesse, kell 17 rahvamajas pidulik aktus “MTÜ
Roela Kodukant - 10”, kell 19
rongkäik lauluväljakule, mängud,
võistlused, meelelahutus, loterii
jpm huvitavat. Päeva juhib Margo
Hussar, tantsuks mängib ansambel “TAAS”. Täpsem info tel.
5217971.
23. juunil Kadila külaplatsil
Kadila jaanik algusega kell
18. Esineb ans. Kalevband. Erinevat meelelahutust igale eale!
23.juunil kell 20 Pajusti jaaniõhtu klubi juures. Kavas rahvalikud-sportlikud mängud, Klubi
taidlejate esinemised, Tantsumuusikat teeb ans. Compact.
23.juunil kell 13 Võidupüha tseremoonia Viru-Jaagupi kalmistul Vabadussõja ausamba juures.
Lillede asetamine, päevakohased
kõned, kaitseliitlaste auvalve.
Laulab Pajusti meesansambel.
24.juunil kell 16.30 Tuletulemine Vinni vallas: tulevahetus
Mõdriku mõisa pargis, kust tuletoojad liiguvad Vinni kaudu
Pajustisse. Pajusti klubi ees kell
17 peatushetk Vildega. Seejärel
jätkub teekond Piira tanklani, järgmisse tulevahetuspunkti. Tulevahetus kell 18.30. Õhtul simman
Rakvere Rahvaaias.

Töökuulutused
Ferdinand von Wrangelli nim
Roela Lasteaed-Põhikool võtab 2014/2015. õppeaastal
tööle ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kehalise
kasvatuse õpetaja ning lasteaia õpetaja.
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad
saata
roela.kool@vinnivald.ee või
tuua kooli Järve tn 1 Roela alevik Lääne-Virumaa 4. augustiks.
Info tel 329 7151, 5073849.
Seoses väga suure töömahuga
võtab MTÜ Vaba Ühiskonna
Selts tööle 2 kogenud projektikirjutajat. Eelistame inimesi,
kes on fokusseerunud projektide kirjutamisele vabaühendustele ja kelle elukoht on Lääne-Virumaal.
Kandideerimiseks ootame: CV-d,
viimasel aastal kijrrtatud projektide nimed ja mahud (s.t. kui suurtele summadele on projektid kirjutatud). Me ei vaja motivatsioonikirja. Eeldame, et inimest huvitab vabaühenduste areng LääneVirumaal.
Liina Kuusk,
MTÜ Vaba Ühiskonna Seltsi
juhatuse liige
Tel. 53909601, e-post:
liina.vys@gmail.com

TuleTulemine läbib
jaanipäeval Vinni valda
Laulupeo tuli - TuleTulemine läbib üle
aastate taas Vinni valda ja jõuab jaanipäeva, 24. juuni õhtul Mõdrikusse, kus
kel 16.30 toimub tulevahetus. Tule annavad meie vallale üle Sõmeru Sõsarad
ja Sõmeru vallavanem. Tule edasikandjateks meie vallas on Pajusti klubi
Tantsutriinud ja Särtsakad Seeniorid
ning Muuga Maanaiste seltsi naised.
Mõdrikust liigutakse Vinni
kaudu Pajustisse, kus Pajusti klubi ees
kell 17 tehakse pikem peatus. Pajusti
klubi on kavandanud tuletulemise puhuks mitmeid etteasteid – tuletoojaid on
tervitamas E.Vilde, saab vaadata fotonäitust esimesest taasiseseisvunud Eestis toimunud laulupeo tule teekonnast
Tartust Tallinna, kus tule vedajateks olid
toonase Vilde kolhoosi hobused. Koos
võetakse üles ühislaul ja tants – on ju
jaanipäev. Pakutakse väikest kehakinnitust.
Edasi liigutakse Pajustist edasi Piira
tanklani, kus tulevald Vinni annab kell
18.30 oma järje heade sõnade saatel üle
tulelinnale Rakvere linnale. Jaanipäeva
tuleteekond lõpeb Rakvere Rahvaaias

suure simmaniga.
TuleTulemise korraldajad panevad kõigile sõitjaile südamele, et tulekolonni sõitma lubatakse ainult kiivritega jalgrattureid. Igaüks korraldab
oma tagasitee ise. Tuleteekonnale sõitjate registreerimine lõppes juba aprillis.
Nüüd on võimalik tuletoojaid teeääres
tervitada ja tunda rõõmu, et meie vallast pääses suurele peole mitu kollektiivi.
Tuleteelised sõidavad päevas 30-60 kilomeetrit ja sel teekonnal võib ette tulla
nii mõndagi. Sestap on kõik ajad antud
orienteeruvalt.
Hea rahvas, olete oodatud tuletoojaid ja teeäärseid tuletervitajaid
rõõmsate ühiste hõigetega rõõmustama,
ja kes soovib, ka kostitama. Kel veel jaanituli pidamata, saavad laulupeotulelt
oma tule koju viia.
Kogu tuleteekond kantakse
üle online’s ja televisoonis.
Hoiame pöialt kauniks ja kuivaks jaanipäevaks ning ladusalt kulgevaks TuleTulemiseks.
Hilje Pakkanen

Valla töö- ja puhkelaager toimetab
6. kuni 20.juuni
töötab Vinni vallas laste töö- ja
p u h k e l a a g e r,
kus 30 last teevad heakorratöid Tudus, Roelas, Viru-Jaagupis, Vinnis ja
Pajustis. Laagri
lõpus sõidetakse
ühiselt ekskursioonile Peipsi
äärde.
Üheks omapärasemaks tööks
tuli Vinni noortel
Martin Väljaotsal, Marek Rosenfeldtil, Frants Gregor Tompsil ja Maldis-Sveno Lauril siluda metssigade maasonkimise jälgi Pajusti tammikus (pildil).

Lõppenud hooaeg pakkus
ainult rõõmu!
Oli töine, sisukas, üritused alati rahvarohked, tagasiside positiivne ja heatahtlik – nii võime tõesti kokku võtta
lõppeva hooaja.
Sügisel alustasime üle-eestilise suurprojektiga „24 tundi Eestimaa Rahvamaja“ - tänu tublidele organisaatoritele ja arvukale osavõtjaskonnale tuli 24
tunnile isegi lisa võtta.
Jõulud ja aastalõpp ikka traditsiooniliste
üritustega – ka neid jätkus igale eale ja
väga erinevatele osavõtjatele.
Veebruaris pidas oma traditsioonilist
talvist tantsulaagrit Nabaratoorium &
Sõbrad. Veebruaris alustas väga aktiivset tegevust näitering.
Kevadele hakkasime vastu minema
supervahva vastlapäeva tähistamisega
- just see üritus näitas, kui oluline on
paikkonnas toimiv üksmeel ja koostöö
ning järjepidevalt põlvkondade vahelise sideme hoidmine.
Kevadiseks suursündmuseks võib
lugeda loomulikult vabariiklikku meesansamblite kevadtervituse toimumist.
Kõik kulges planeeritust ja oodatust
kordi menukamaks ja osavõturohkemaks. Siinkohal veelkord sügav kummardus kõikidele osalejatele, heatahtlikele toetajaile-abilistele, asjatundlikule
publikule.
Oma 35.aastast tegevusjuubelit tähistas tantsurühm „Kanarbik“ sõbralikult
koos maja teiste kollektiivide ja külalistega lähedalt ning kaugemalt.
Sügis-talvise hooaja lõpetamegi tavalist maikuus – nii ka seekord. 3.mail oli
saal taas rahvast tulvil, sest lisaks tantsumaiaste soovil kohale kutsutud ansambli „Onud“ esinemisele astus üles
meie verinoor näitering. Ütleksin – teatritrupp, sest kõik, mis laval oli kuulatavaadata – oli nagu päris teatris. Eks
meilgi ole teatud aegade jooksul maha
mängitud väikesi estraadistseenikesi ja
naljalugusid, kuid see, mis nüüd rahvani toodi, oli tõeline teater. Saalitäis

rahvast elas imetlusega kõigele kaasa ja
aplaus ei tahtnud vaibuda. Vahvale
kollektiivile ongi juba suveks esinemiskutsed saadetud nii oma maakonnast
kui ka päris kaugelt Vormsi saarelt. Seoses viimasega täname vallavalitsust ja
Kultuurkapitali reisiga seotud kulutuste toetamisel.
Hooaja lõpupidu kestis aga hommikutundideni…
Lisaks oma majas toimunule, on meie
kollektiivid jõudnud ka võõrsil esineda,
küllakutsed ootamas juba uueks hooajakski.
Kõige pingelisem ja keerukam oli
muidugi meie segakooril. Pidime ju
omandama väga keerukat repertuaari ja
mõõtu võtma kordi suurema koosseisudega, kuid näete – laulsime end Suurele Peole!
Laulud on lauldud oma, Virumaa laulupeol, lööme kaasa Tartus Popkooride
laulupäeval ja astume üles koos rahvamaja
teiste kollektiividega oma kodusel külade
päeva jaaniõhtul 22.juunil kell 20.
Kõik tublid taidlejad, kollektiivide juhid, toetajad, abilised, alati heatahtlik
publik – tuhat tänu teile kõigile – koos
teiega on lõpusirgel üks võrratult kena
kultuurisündmuste hooaeg.
Sügisel alustame aga juubelihõnguse
hooajaga – täitub ju 26.detsembril Roela
Rahva Majal 45 aastat, mil värvilõhnane
maja oma uksed avas. Esialgsete plaanide kohaselt on salasoov sisustada
kogu jõuluootuse-advendiaeg tagasihoidlikus juubelimeeleolus – kõigest
täpsemalt aga edaspidi.
Loodan, et jätkame sama sõbralikus
koostöö ja üksteise toetamise vaimus, et
kõik endised, tänased ja uued tegijad
aktiivselt kaasa löövad.
Soovin teile kõigile kaunist suvepuhkust, mõtete kogumise aega, jõudu uute
ideede elluviimiseks!
Tänulikult ja parimate soovidega
Reet Alavere

Õnnitleme
juulikuu sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane!
80 Urve Veeväli
90 Silvia Rebane
80 Salme Lääne
89 Erna Laansalu
75 Mihkel Kivi
89 Aino Sekk
75 Heino Kleeband
89 Helmut Nirgi
75 Virve Andrespuk
85 Andrei Pitke
75 Lembit Uibo
84 Ivan Aleksejev
75 Osvald Kerb
84 Virve Jõemägi
75 Mare Tamm
83 Ingrid Tedre
75 Luule Mägi
81 Milvi Rääts
75 Ülle Veskimägi
81 Alfred-Voldemar Jaago
70 Maret Tralla
81 Linda Uustalu
70 Anna Lumiste
81 Ilme Tamm

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...
Teele Errapart - 10. mail
Elly Taal - 4.juunil

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!
Auto remont- ja rehvitööd Vinnis.
Tel 5783 8999

Pakun raamatupidamisteenust.
Tel.5620 0406

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel 5783 8999

Palk- ja puitkarkassehitised ja puidutööd, Hiienuka Puidukoda OÜ, tel.
52 00 517

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Rahu Linamaa
Meeli Reinson
Gustav Kungla
Metta Pärnik
Andrus Märtsin
Uuno Haavel
Valentina Laas

29.07.1954
02.09.1970
23.01.1952
08.02.1937
11.10.1955
24.09.1942
04.04.1941

-

16.05.2014
16.05.2014
18.05.2014
24.05.2014
01.06.2014
06.06.2014
11.06.2014

Seebikarbihooaeg sai täistuurid sisse

Vinni tehnoloogiaringis sügisel ja talvel
toodetud seebikarbid (ilma mootorita
iseehitatud sõidukid, millega mäest alla
sõidetakse) said mai lõpus ja juuni algul Eestile peaaegu ringi peale tehtudesimene võistlus oli 23.mail Hiiumaal,
kust toodi ära mitu auhinnalist kohta,
6.juunil võisteldi Põlvas, 7. juunil Narvas ja 8. juunil kodusel IV Rakvere Seebikarbirallil. Erinevatel võistlustel osalesid kümmekond Vinni ekipaaþi, üks
uhkema nime ja veel uhkema väljanägemisega kui teine. Kohal olid nii tähesõdalased, karupoeg Puhh, Ninja, Kiired ja Vihased, meie tiimi pesamuna
Tipp (1.klassi õpilane Kaisa
Aunapu),Valge Mersu, Sinitiib, GJL ja
muidugi kiire ning imposantne HOT
DOG, mis õigustatult pälvis nii pealt-

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,

vaatajate tähelepanu kui ka noppis auhindu. Olgu siin ära märgitud ka kõik
ülejäänud meie selle aasta võistlejad:
Gerda Johanna Leichter, Karl Johan
Leichter, Simar Alama, Marten Pitsner,
Gregor Tristan Võrno, Mallar Ojasoo,
Timo Aare, Liisa-Maria Eljaste, Brita
Kraav, Martin Väljaots, Eugen Urbanik,
Dominik Uueni, Rait Pärs.
Jutt pole pooltki seda, mis kohapeal näha sai, kes kohale tuli, olgu siis
võistlema või pealt vaatama, see elamuse ka sai. Ja keda asi huvitasb, otsigu
internetist pildimaterjali. Rakvere
seebikaralli korraldas mittetulundusühing VINNI PUNN.
Sule Pea, Vinni kirjatsura
Vinni noored robootik

e-post: hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2100.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Teie uued kaastööd on oodatud 10.
augustiks.

