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Tudu kooli vilistlased
kinkisid oma õpetajale
nimelise pingi

Kaks kunagist kolleegi: Riho Mäe ja Milvi Lahesoo on istet võtnud, et poseerida pildi tegemiseks kolmandale kolleegile Aarne Otsale.
Tänavused Tudu päevad juhatas sisse kingituse üleandmine Tudu koolimaja ees. Tudu kooli vilistlased andsid pidulikult üle nimelise pingi kooli
kauaaegsele õpetajale ja kultuurihoidjale Milvi Lahesoole.
Tudu koolijuhi Helge Arro
sõnul tuli mõte paigaldada armastatud
õpetajale nimeline pink kooli vilistlastest seoses õpetaja Milvi Lahesoo kevadel täitunud 80. sünnipäevaga.
Pingi meisterdas kogu oma
elu Tudu koolis õpetajana töötanud
Milvi Lahesoole tema kunagine kolleeg
Riho Mäe. Raha koguti annetustena.
Helge Arro sõnul on õpetaja
Lahesoo õpetajana mõistev, lapsesõbralik, sihikindel, täpne, põhjalik, laia silmaringiga, lapsi innustav, vastutustundlik ning hea kolleeg. Enamik tema
klasside õpilastest on olnud väga heade tööoskustega ja motiveeritud õppijad. Õpilaste koolis omandatud sihikindlus on neid saatnud ka nende edaspidises elus.
Õpetajatööd alustas Milvi Lahesoo Tudus 1953. aastal. Peagi hakkas

ta õpilastele ka rahvatantsu õpetama.
Esimene suurem esinemine mudilaste
tantsurühmaga toimus aasta hiljem
Rakvere rajooni laulu-ja tantsupeol
1955. aastal. 1960-ndatel hakkas ta juhatama ka täiskasvanute rahvatantsuringe, seejärel asutas Tudu Metsapunkti
klubi juurde liikumisrühma, mis saavutas kõrgeid kohti rajooni ja vabariiklikel ülevaatustel. Liikumisrühm sai vägagi populaarseks, neid kutsuti esinema üle Eesti, sealhulgas mitmel korral
isegi televisiooni.
Milvi Lahesoo oli üks kodukülas populaarsust võitnud pensionäride peoõhtute algatajaid 70-ndatel.
„Peol käisid nii vanad kui noored kodukülast ning väljapoolt. Neid pidusid
oodati põnevusega,“ meenutab Helge
Arro.
Milvi Lahesoo juhatab veel
praegugi väga nooruslikke, kuigi üsna
eakate naiste tantsurühma „Rabaõied“.
„Rabaõied“ lisasid pingi üleandmise
tseremooniale pidulikkust koos kooli
laululastega.
Hilje Pakkanen

Ühispilt nimelise pingi avamisest. Aarne Otsa foto.

Head algavat
kooliaastat kõigile!
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Vallavanema kooliaasta tervitus
Lühenevad päevad koos suvesoojuse
taandumisega annavad märku peagi
algavast kooliaastast. Algavaks 175koolipäevaseks teekonnaks sätivad
vaimu valmis õpilaste kõrval ka lapsevanemad ja vanavanemad, õpetajad.
Kogu arvukas huviringide korraldajate ja pidajate pere – kokkuvõttes leidub väga vähe inimesi, keda koolialgus ei ühel või teisel moel ei puudutaks.
Oleneb inimesest, kuidas
kooliaastale vastu minna – kes võtab
seda vajaliku ja huvitava seiklusena,
kes tüütu kohustusena. Selge, et positiivne suhtumine aitab headele tulemustele paremini kaasa ka koolitunnis. Haridust ei saa anda, see tuleb
omandada.
Kooliaeg on loomulik osa
elust, mis toob kasu ainult õppijale
endale, mitte koolile või õpetajale. Ma
pole kohanud mitte ühtegi inimest, kes
oleks kahetsenud oma õppimist. Küll
aga neid, kel on tulnud kahetseda kooli
pooleli jätmise või mitte just kõige
õigema kooli valiku üle eriala valikul.
Pole vaja vist lisadagi, kuidas sellised
otsused edasisi valikuvõimalusi pisendavad ja raskendavad.
Tasub võtta haridusteed
suure ja põneva seiklusena! Inimene
on ju loomult uudishimulik ja teada
tahtmise himuline, tema tegemisi on
ikka saatnud loov vaim. Inimkond
poleks ju muidu niikaugele jõudnud.
Nii nagu igas seikluses, tuleb ka hariduse omandamisel ette tõuse ja langusi, ringi minekuid ja ümbertegemisi,
vigadest õppimist, õnnestumisi. Sel

teekonnal läheb vaja tahtejõudu enda
mugavustsoonist välja rebimiseks. Tegelikult see ongi igapäevase elu lahutamatu osa, meil kõigil. Meie unelmad
täituvad ainult siis, kui me oma läbikukkumised elu pärisosaks võtame.
Nendest õppimine teeb edasiliikumise võimalikuks. Õppimise seiklusele
vastu minnes on kõige tähtsam leida
ja teada oma lõppsihti. Nagu hiljem
eluski.
Üheksa koolikuu vältel tekib
ka parimagi tahtmise juures koolirutiin. Tülpimuse vastugi on rohtu, selleks on huviringid. Meie valla koolid
ja klubid ning spordikompleks pakuvad siin mitmekesise valiku. Meie vallas on suurepärased võimalused sportimiseks ka ilma konkreetses trennis
käimata. Vinni vald on alati toetanud
ja toetab edaspidigi oma õpilasi huvikoolides õppimisel. Kokkuvõttes
peaks huvialast valikut jaguma.
Konkreetsemaks minnes jätkame vallas ka sel õppeaastal oma koolidega Vinnis, Roelas ja Tudus. Uus on
algaval kooliaastal see, et Vinni-Pajusti
kool jätkab uute juhtidega. Kauaaegne Vinni-Pajusti Gümnaasiumi direktor Jüri Vanajuur otsustas sellest sügisest koolipapa ameti maha panna. Ka
kauaaegne sama kooli õppealajuhataja sellest sügisest enam ei jätka. Aitäh
teenekatele koolijuhtidele tehtud suure töö eest. Teatepulga võtab temalt üle
samuti kogenud koolijuht Henry Kallaste, õppeajajuhataja tööd hakkab tegema Viivi Treier. Palju edu uues kohas ja uues ametis! Nii mõnegi klassi
ette astub ainetundi andma uus õpe-

Uued algused Tammiku
Kodus ja Johanna keskuses
Iga elukeskkond ja tegevused vajavad
uuendamist, et inimesed endid hästi
tunneksid ja silmale hea vaadata oleks.
Sel aastal alustasime Tammiku Kodus
ja sinna juurde kuuluvates Roelas asuvates toetatud elamisega korterites remonditöödega. Oluline on, et kõik oleks
terve, nägus, korras ja torud ei jäätuks
enam talvel. Septembri lõpuks on plaanitud selleks aastaks piiratud mahuga
korrastus-parandus-soojustusremont
valmis saada.
Tammiku Kodu elanikud ja töötajad
hoolitsevad ka maja ja territooriumi korrashoiu eest. Hoonete kompleksi sai osaliselt värviuuenduse. Harimist vajas keskuse aiamaa, seal askeldas perenaine
Maire Sepp, kel käisid aeg-ajalt abis osad
keskuse külastajad.
Tammiku Kodu elanike arv püsib 20 ringis. Sel aastal on toimunud võrreldes
eelmise aastaga mõningane elanike liikumine. Töötajad on end koolitanud, et
oma raske tööga ajakohaselt ja tervist
kahjustamata hakkama saada. Personal
on püsinud muutumatult sama.
Tammiku Kodu elanikud on hooldekodus kord kuus veetnud meeldivalt aega
koos Johanna keskuse muusikute ja lauluinimestega. 30. juunil rõõmustas mõlema asutuse ja kohalikke inimesi taas
Ervin Lillepea, kes tegi oma järjekordse
hooldekodude ja päevakeskuste ringreisi.
Tammiku Kodu asisemad elanikud käisid koos MTÜ Johanna rahvaga vallabussiga ekskursioonil Läänemaal.
Haapsalus nägime ameerika vanaautode kokkutulekut, jalutasime rannapromenaadil, vaatasime üle ka leitsakulise
Paralepa ranna, Lihula ning Matsalu looduskaitsealal asuva Matsalu ehedas loodusmuuseumi. Muuseumi teisele korrusele pääses ka ratastooliga.
Tammiku Kodu ja Johanna keskus teevad võimalust pidi oma tegevusi ja käike koos, siis just sellisena on mõned
probleemid kergemini lahendatavad ja

elugi pisut huvitavam.
Johanna keskuses toimus suvine tegevus õues ja aias. Viimane suurem üritus oli MTÜ Johanna jaanipidu, kus peale tantsu ja lõkketegemise söödi ka ühingu 10. aastapäeva torti ja vaadati tagasihoidlikku juubelisaluuti.
Süstemaatiline tegevushooaeg algab 2.
septembril maja keldrikorrusel koos
käsitöö, keraamika, toidutegemise, talvesalatite tegemise, saagikoristuse,
meeste- ja puutöö, laulmisega jms. Puutöö alustab esimest hooaega juhendaja
Enn Roosi juhendamise all kevadel valminud värskes vajaliku mööbli ja puutöömasinatega sisustatud puutööruumis. Sekka uuendusena elukestvat õpet
selles osas, mis kellelgi koolipingis erivajaduse tõttu kasinaks jäi. MTÜ Johanna erivajadustega inimeste elukestva
õppe projekti kiitis heaks Hasartmängumaksu nõukogu. Projektitoetuse toel
hakkavad pensionile jäänud või veel
põhitööl olevad kolm pika staaþiga pedagoogi 9 kuu jooksul tööealistele erivajadustega inimestele elukestvat õpet
läbi viima, igaühel 2-3 tundi nädalas.
Projektitaotluse esitamisele ja heakskiitmisele eelnesid MTÜde erinevate fondide (HMN, KOP, KÜSK, KIK jt) rahastamisvõimaluste praktilised koolitused
Pajusti vallamajas MTÜ Vaba Ühiskonna Seltsi koolitaja Liina Kuusik neid läbi
viis ja viib ka edaspidi.
Johanna keskuse suureks sõbraks on
saanud Roela Vabatahtlik Päästekomando. Nad osalesid kevadisel talgupäeval,
võttes kaasa omatehtud pirukad ja pidasid keskuse lõkkel silma peal. Talgupäeval esinenud Urmas Lindlo juhitud
Roela klubi näitetrupp tõi näidendi ja
kostüümidega kaasa elurõõmu ja
glamuuri. Hea tahtega on aidanud Johanna keskust Jaan Neelokse ja Arvo
Lass. Meie vallas on palju häid ja abivalmis inimesi ja firmasid, kes soovivad
millegagi aidata või midagi anda. Sama
ka Tammiku Kodus, head inimesed saa-

taja. Palju jaksu uutele õpetajatele uues
kollektiivis!
Kui hea, et meil kõikidel kool on,
et meil klass on,
kus õppida tuli elu
naljakat alust ja öeldist
ning lihtsa füüsika tarkust.
Seda kõike ka kõrgemas astmes
on ometi, ometi tarvis.“
Saatku need Ellen Niidu luuleread
meid ka algaval kooliaastal.
Võtkem saabuvasse sügisesse kaasa head mälestused ja muljed
kaunist päikeselisest suvest, imetoredast laulu- ja tantsupeost Tallinnas, kus
meiegi vald oli esindatud. Kindlasti leidis igaüks suvel võimaluse oma patareisid laadida, et värvikale sügisele reipal sammul vastu minna. Head kooliaastat ja kaunist sügist kõigile!
Toomas Väinaste
Vinni vallavanem

Koolialguse
teated
Õppeaasta avaaktused valla koolides 1. septembril:
Roela koolimajas algusega 8.45
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
11.00
Tudu koolimajas – 13.00.
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
õpilasliinid. Bussid Vinni-Pajusti
Gümnaasiumisse väljuvad 3
tundi tavapärasest hiljem, s.o
kell 10.00 lõpp-peatustest.
Aruküla ja Mõdriku piirkonna lastel palume 1. septembril kasutada kooli ja koju jõudmiseks liinibusse.
Tagasi kooli juurest koju kell
13.00.

Vinni Vallavalitsus maksab
ranitsatoetust:
1) Vinni valla munitsipaalkoolide
esimestesse klassidesse asuvatele õpilastele; 2) valla lastele, kes
lähevad Eestis muukeelsete või
erivajadustega laste koolide esimestesse klassidesse, lisaks on
vajalik esitada koolitõend. Toetus
makstakse välja lapsevanemale
hiljemalt 20. septembriks 2014.
Ranitsatoetuse suurus 2014. aastal on 65 eurot.

davad aeg-ajalt hooldekodu elanike
jaoks tarbeid ja asju, kohalikud firmad
tulevad alati hädas appi. Vallavalitsus
aitab otsida lahendusi. Täname kõiki
koostöö eest!
Head uue õppeaasta ja hooaja algust
koolidele, lasteaedadele, rahva- ja külamajadele, päevakeskustele ja teistele, kes
peale kosutavat suve millegi uue või
vana jätkuvaga uut algust teevad!
Ülle Allika
Tammiku Kodu juhataja
MTÜ Johanna juhatuse liige
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Suvine reis viis pensionärid
Järvakanti ja Mahtra maile

Telefonikõnest
külasid koondava
liikumiseni
Kui üks Roela kandi naine Kärt Põllu
enam kui kümme aastat tagasi teisele
kohalikule tublile naisele Aili Taalile
helistas, et teda Virumaa Lootuse korraldatud külavanemate koolitusele kutsuda ja kutsutava kiiresti nõusse sai, siis
ei osanud ta arvatagi, et paneb sellega
aluse ühele suurele liikumisele - Roela
Kodukandile. Aili, kes ihkas pikast kodus olemisest välja saada ja oligi mõtteid enesetäiendamise peale mõlgutanud, leidis Kärdi ettepaneku igati pasliku olevat.
Aili läbis külavanemate koolituse, käis
teistelgi koolitustel tarkusi omandamas.
Uuest asjast innustudes võttis ta enda
kanda ka mittetulundusühingu juhtimise. Nüüdseks on MTÜ Roela Kodukant
hoogsalt tegutsenud kümme aastat.
“Aastaid 2003-2004 meenutades olime
me kõik tublisti nooremad ja hakkamist
täis,” meenutab Aili. Üle Eesti käis hoogne ettevalmistus Euroopa Liitu astumiseks. Isegi mingid rahad kohaliku elu
edendamiseks olid juba liikvel. Aga
programmist raha saamiseks oli vaja ette
näidata peale taotluse ka arengukava.
Tookord oli see külaliikujate jaoks üpris uus asi. “Võtsimegi siis ette arengukava koostamise. Mõtlesime kohe, et teeme arengukava tervele piirkonnale, mitte ainult Roela alevikule.” Roela on kohalik tõmbekeskus, kõik on siin olemas:
posti- ja arstipunkt, pood, apteek, kool,
lasteaed, rahvamaja jne, kuhu ümberkaudsel külarahval sageli asja ja kogu
ümberkaudne elu on alevikuga tihedalt
läbi põimunud. Nii kaasati kodukandi
arengukava koostamisse ka piirkonna
Puka, Rünga, Alavere, Soonuka, Ristiküla, Obja, Lepiku, Rasivere, Tammiku
ja Saara, kokku kümme küla.
„Lähtusime põhimõttest, et me ei lähe
ühelegi külale ette ütlema ja näpuga
näitama, mida nad tegema peavad,“ räägib Aili. Külad ise leidsid ja leppisid
kokku, mida and ära tahavad teha. Nii
tegi Puka küla endale talgukorras külaplatsi koos varjualusega ja külasildi.
Kohe alguses loksus paika põhimõte,
et koondame enda alla ja toetame teisi
kohalikke seltse - noortemaja, naisseltsi, spordiseltsi, Johanna jne. Nii ka läks.
Alguses oli küll eri arvamusi, mida see
annab, kuid tagasi vaadates võib öelda,
et tegime õigesti.
Ega arengukava koostamine kohe
hoogsalt käima läinudki. Asi hakkas
edenema siis, kui töögruppide vahel
ülesanded ära jagasime. Aastaga oli
arengukava lõpuks kaante vahel.
„Tänased noored küsivad meilt vanematelt, millest alustada,“ rääkis Kärt.
„Meie alustasime unistamisest - mis
oleks, kui meil oleks see või teine asi
korda tehtud või olemas. Oli selline sündinud hullude ideede väljapaiskamise
aeg. Näiteks unistasime, et alevikus
saaks poest kõnniteed pidi rahvamajja
käia, ilma auto alla jäämist kartma.
Nüüd on see tee meil olemas.“
Arengukava tegemisel küsisime inimeste käest nende soove ja ettepanekuid. Nii sündis küladesse bussipeatuste
varjualuste rajamise mõte, Roelas bussipeatuse ehitamise ja parkla rajamise
jpm mõtted. Tänaseks on need toonased
unistused täitunud. Palju töid oleme teinud talgukorras, koos oma rahvaga.
Parkla ja haljasala rajamise töödele pani
käed külge 50-60 inimest, kes vedasid
mulda ja kive, istutasid puid ja põõsaid.
Tänavu kevadel korrastasime Roela vallseljaku matka- ja suusaradu samuti ühiste jõududega - 70-80 inimest käis radu
korrastamas. Kui ühiselt tehakse, siis
hoitakse ka rohkem oma ühiselt rajatud
objekte. Meie töid kroonis maakond
kauni aleviku tiitliga.
Tegime korda käbikuivati. Peale muu
toe (RMK, Vinni vallavalitsus) tuli ka
kohalikul rahval endal tublisti maja kordategemisse panustada. Kui palju prahti, oksarisu tuli minema viia, et sellest
Roelale nii iseloomulikust majast lõpuks
asja saaks. Käbikuivati avamisele 2008.a
kevadel tuli väga palju rahvast, mis näitas, kui paljudele vana lagunenud käbi-

maja tegelikult korda läks.
Praegu käivad käbikuivatis
ekskursioonid, toimuvad jõulumaad, näitused, Mare
Hirtentreu ja Reet Naaritsa
eestvedamisel loodusõppe
koolitused.
Kogu tegijate punt on olnud rohkem
sõpruskond kui ametlik formaalsusi
taga ajav MTÜ juhatamine. Juhatuse
koosolekud ongi toimunud n-ö vabas ja
sõbralikus õhkkonnas, kokkusaamised
on olnud rohkem sõpruskonna kogunemised. Mõnusa pundi moodustasid Ülle
Allika, Sirje Sihver, Virge Taurafeldt,
Merike Otsa, Aare Vallistu, Tõnis ja Maimu Nurk, Eldur Lepik, Ene Loik, Maire
Eigi, Reet Alavere, Ade Murumägi. Ade
aitas vallavalitsusega tihedamat sidet
pidada, Reet lõi aktiivselt kaasa - rahvamaja katuse all asub kodukandi peakorter, kus koos nõu pidamas käiakse.
Roela Kodukandi nime autor on Ülle
Allika.
Juhatuse koosolekutel istus laua otsas
alati mees, kelle nimi oli Meie Kandi
Kõige Tähtsam Mees. Et eesti mehed
pika elueaga kiidelda ei saa, siis andis
ka see mees pikapeale otsad. Tähtis
Mees ehk eesti mehe eriti ehe topis valmis osavate naiste kätetööna ja oli nii
loomutruu, et kord külas käinud PRIA
kontroll ütles talle teregi. Tähtis Mees
on olnud kaasas Hommiku TV-s ja üritustel, käinud isegi Riigikogus, kus ta
kahjuks koitama läks. Nüüd veedab ta
pensionipõlve hernehirmutisena peenramaal. Tema asemel istub nurgas teine

Et aga meeste praktiline meel leiab rakendust enamasti koduses majapidamises, siis nende meisterdatud asju ei saagi kusagile viia ega muudmoodi näidata kui fotodega. Leidsime lahenduse näitasime meeste töid piltidelt.
Mullu jõudis kodukandi toel kõvade
kaante vahele kodulooline raamat
„Minu kodu lugu“, mille esimene osa
talletas Maret Tralla juhendamisel mitmekümne aasta vältel tehtud Roela õpilaste kodu-uurimuslikud tööd Roela ja
ümberkaudsete külade kujunemisest.
Teise osa esitlus toimus külade päeval
2.juunil ja see kajastab Roela kandi kultuurielu läbi aegade. Nüüd saab rääkida juba koduloolise raamatu sarjast: kavandamisel on kolmas, kohalikku hariduselu käsitlev kogumik.
Aili nendib, et kogu aur on läinud investeeringute ja projektide aruandluse
peale, organisatsiooni pole mahti saanud üles ehitada. Enesetäiendamise
kõrval oleme korraldanud koolitusi ka
oma liikmetele. Projektikirjutamises on
nüüd oma ala tegijad Aili ja Kärdi kõrval ka Maire Eigi, Reet Alavere. Projekte on aidanud ellu viia Mart Villup, Virge Taurafeldt, Maimu ja Tõnis Nurk,
Kersti Naarits, Silja Kiili, Ene Loik, alati
aktiivsed on olnud Karmo Jürgenson,
Avo Kuusk.

Seekordne igasuvine pensionäride reis
toimus ühel väga kuumal 26. juulil
Järvakanti ja Mahtra maile. Esimene pikem peatus oli meil Eesti Ringhäälingumuuseumis Türil. 15 aastat tagasi asutatud muuseumi püsinäitus on pühendatud ringhäälingu ajaloole alates esimestest proovisaadetest kuni tänapäevani välja. Muuseumi asukohaks sai
Türi linn, kus aastatel 1937-1941 asus
Riigi Ringhäälingu saatejaam, mille ligi
200 meetri kõrgune antenn oli valmimise järel Euroopa moodsaim. Türi raadiosaatejaam sai aga tegutseda lühikest
aega, kuna raadiomast purustati sõja
käigus.
Muuseumis oli enamusele meist vanade raadioaparaatide ja televiisorite nägemine rõõmsaks taaskohtumiseks oma
vanade sõpradega.
Türilt suundusime Järvakanti, sihtpunktiks vanas klaasisepa majas asuv
Eesti klaasitööstuse ajalugu tutvustav
klaasimuuseum. Klaasipuhumise ja tööstuse tutvustamisega andis giid põhjaliku ülevaate nii kohalikust kui Eesti
ajajaloost.
Meie reisi kaugeim punkt oli Juurus
asuv Mahtra Talurahvamuusem. Muuseumi rajamise algtõukeks oli 1858. aastal toimunud verine kokkupõrge eesti
talupoegade ja karistussalklaste vahel,
Mahtra sõda. Mahtras võttis rahutustest
osa 700-800 talupoega, mida oli rohkem
kui üheski teises 18-19.sajandi vastuhakus. Ajaloolise sündmuse jäädvustamise kõrval on tänapäeval muuseumile

külge kasvanud mitmepalgeline kultuuriline sündmustik. Giid andis meile põhjaliku ülevaate eesti talurahvaülestõusust
ja selle tagajärgedest. Mahtra sõda tõusis sümboli staatusesse E.Vilde kirjutatud romaaniga „Mahtra sõda“. Saime
teada, et Mahtra sõja 150. aastapäeva
puhul 2008. aastal loeti muuseumis Vilde romaan kahe päeva jooksul ette.
Kehakinnitust võtsime muuseumile
kuuluvas Eeru kõrtsis. Et Eeru kõrts on
ainus Eestis säilinud talupojakõrts, siis
kuulasime maitsvate toitude kõrvale lugusid kõrtsi ajaloost, -kommetest ja -pidajatest.
Viimase peatuse tegmine enne koduteele asumist Mahtra küla Raba talus nn
Eedeni aias. Raba talu perenaine on omaaegses eesti kultusfilmis „Vallatud kurvid“ kaksikõdesid, baleriin Maretit ja
mootorrattur Vaiket mänginud Terje
Luik. Talu perenaine, kelle igapäevatöö
on hoopis koolis lastele vene keelt õpetada, rääkis meile oma talu rajamisest ja
aia kujundamisest. Aednikusoone päris
tütar oma emalt, kellel oli Tallinnas kuulus aed. Soovijad võisid kaunist aiast taimi koju kaasa osta.
Kodutee möödus laulude ja naljade saatel.
Aitäh Sulle, Vilve Tombach, et Sa ikka
ja jälle viitsid välja mõelda meie jaoks
põnevate kavadega huvitavaid sihtkohti! Aitäh Sulle, Heldur, meid sõidutamast!
Suur tänu kogu bussitäiele toredale reisiseltskonnale!
Luule Luhamaa

Mall Moor pälvis ministri
tunnustuse
Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt tunnustas Kadriorus J.Poska majas 22.
augusti tänuvastuvõtul meie valla teenekat tantsujuhti ja elupõlist Roela inimest Mall Moori. Tema koos Taima Kivilaga Kundast olid need kaks tragi
eakat, keda meie maakond esitas ja teistele eeskujuks esile tõstis. Liikumisaasta puhul otsustas Sotsiaalministeerium
koos eakate poliitika komisjoniga tunnustada tänavu neid inimesi, kes on oma
füüsilise aktiivsusega olnud teistele eeskujuks ja on enda saavutuste või vabatahtliku tegevusega innustanud teisi
eakaid rohkem liikuma.
Mall Moor on terve elu osalenud aktiivselt kodukandi tegemistest nii korraldaja, looja kui osalejana koorides, ansamblites, tantsurühmades ja kodukandi liikumises. Mall Moor on üle 60 aasta
juhendanud erinevaid tantsurühmi:
sega-, nais- ja lasterühmi, aga ka lava-,

karakter- ning seeniortantsrühmi. Lisaks
juhendamisele on ta ka paljude tantsude
autor. Praegu juhendab Mall Moor Roela
rahvamajas naisrahvatantsu- ja seeniortantsurühma.
Õnnitleme Mall Moori kõrge tunnustuse puhul ja soovime talle jätkuvalt reibast meelt ja kerget tantsujalga!

Loodusanni pood sai aastaseks
Uue juhatuse esimeseks üheks suureks tegemiseks oli Roela Kodukandi 10.aastapäeva tähistamine külade päevaga jaanipäeva eel. Rahvas on jõudnud külast
külla ringisõitva bussiekskursiga Alavere külla, kus uudistatakse uut bussiootamise varjualust. Külast külla kohti saab vaadata ka interaktiivselt aadressilt http:/
/jyri78.eu/kulast_kulla_2014/. Foto: erakogu.
vanamees, aga et uus juhatus otsib kodukandile oma maskotti, siis mine tea,
kas vanaätist ongi enam noortele õiget
seltsi.
Paljud tegemised on sündinud rahvaannetuste toel. Roela rahvale sümboliks
muutunud Roela kivi jaoks annetasid
väga paljud. Inimesed hoolivad oma
kodukohast väga palju. Kümne aasta
jooksul on hulgaliselt projekte kirjutatud, kuhu oleme teinekord omaosaluse
katteks korraldanud heategevuslikke
loteriisid.
Korraldasime külapäevi, kutsusime
neid supipäevadeks - iga küla pakkus
oma suppi. Supipäevad algasid vägevate rongkäikudega läbi aleviku. Rongkäigu peas on kõndinud hobused kaarikutega, sõitnud külgkorviga mootorrattad.
Külad on olnud väljas oma esindustega, ühtses vormis, oma nimetahvlitega.
Kodukandi eestvõttel on toimunud
käsitööpäevi jm üritusi - laatasid jõulude eel ja kevadel taimede soetamiseks
ja palju muud. Käsitöönäitustel tahtsime näidata ka meeste tehtud käsitööd.

Kärt Põllu kiidab Ailit, kes oli vaba ja
sai projektitööd teha ja MTÜd juhtida.
Aili omakorda on väga tänulik Kärdile
ja mõlemad kogu külarahvale, kes on
oma kodukandi tegemistega südamega
kaasa tulnud. Kogu seltsi alustajatelevedajatele on olnud algusest peale see
töö rohkem fun kui raske rassimine.
“Algusest peale otsustasime, et teeme
senikaua, kui on fun. Kui enam ei ole,
siis rohkem ei tee,” ütleb Aili. Funi on
jagunud rohkem kui kümneks aastaks.
Selge on see, et pikk aastakümme võtab tegijad võhmale ja ükskord jõuab
kätte aeg juhtohjad üle anda. “Meie kõige suurem rõõm täna ongi see, et oleme
saanud kodukandi etteotsa tublid ja
hakkamist täis noored. Meie oleme alati nõus neid aitama. Meie hinges on suur
rahulolu, et oleme koos midagi ära teinud. Väga peab tahtma, siis saab tehtud küll!“ võtab Kärt pingutusi ja rõõmu täis kümnendi ühe lausega kokku.
Hilje Pakkanen

Suure selverite avamise buumi järel on
hoo sisse saanud ka loodus- ja ökotoodete poed. Riburadapidi tekib neid juurde Rakverregi. Üks neist on 2013.aasta
augusti algul Laada 35 uksed avanud
Loodusanni pood. Pood pakub ökotooteid ja lihtsalt looduslähedasi tooteid nii
toiduainete- kui kosmeetika poolelt, samuti koduses majapidamises kasutatavaid puhastusvahendeid. Sünnipäeva
tähistas pood soodusmüügiga, pakkus
kommi ja kutsus rahvast niisama uudistama. Poe juured perek. Vaasma näol
asuvad üht otsapidi Viru-Jaagupis ja
teistpidi Tallinnas. Poe omanik on Eve
Pakkas Tentare OÜst, kel taoline pood
Tallinnas Nõmmel on tegutsenud juba
üheksa aastat. Müüjaametit peab Rakvere poes valla koolirahvale varem kehalise kasvatuse õpetajana tuntud Ülle
Vaasma. Tema sõnul asub pood heas
kohas bussijaama ligidal, turu kõrval ja
Grossi turukaubamaja vastas.
Suurt reklaami pole pood endale teinud. Sellest hoolimata on pood endale
kindla püsiklientuuri leidnud. „Inimeste huvi selle vastu, mida nad sisse söövad ja peale määrivad, aina kasvab. Ostjad on vägagi teadlikud. Nad jagavad
meelsasti oma kogemusi, mis neid ühest
või teisest tõvest jagu saada on aidanud.
Mõni inimene astub ka niisama sisse juttu puhuma.“ Inimesi kuulates on Üllele
jäänud mulje, et meie inimesed on üsna
tõbised. Ostjate tagasiside kõrval otsib

Ülle materjale internetist, loeb sellealast
kirjandust ning on läbinud toitumise
nõustamisalase koolituse. Poes pakutava kohta saab ostja soovi korral kaasa ka
rohkesti infomaterjali. Aktiivne suhtlus
käib ka Loodusanni facebookis, kuhu
pidevalt lisandub uut ja kasulikku teavet.
„Praegu on meil jälle rahulik, aga sa
tule siia talvel, siis voorib rahvast päev
läbi sisse-välja,“ räägib Ülle. Poe talvine
nõutavaim kaup on ürditeed, kevadel
hoogustub idandamiseks sobivate seemnete ostmine. Pood pakub tinktuure, salve, toidulisandeid, astelpajutooteid, supertoite, aroomiõlisid, looduslikke puhastusvahendeid, beebide kehahooldusvahendeid jpm. Looduslikke tooteid
müüvad poekesed on hea võimalus kohalikele tootjatele oma toodangu müümiseks. Poeriiulitelt vaatavad vastu
Kaarli talu jahud-õlid Väike-Maarjast,
Antsurahva talu ürditeed Viru-Jaagupist,
Artocarpuse meetooted Injust jt. „Meie
noored (Tanel ja Imbi Vaasma) käivad ise
ravimtaimi korjamas, ise kuivatavad ja
pakendavad.” Poodi maksab sisse astuda ka ilusate ehete-lembidel. Poodi siseneja pilku püüavad India käsitöömeistrite poolvääriskividega hõbedaraamistuses ehted.
Soovime looduspoele edu, tema klientuurile head tervist ja kasulikke oste.
Hilje Pakkanen
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Henry Kallaste: koolis tuleb olla
ennekõike inimlik
Kui Vinni-Pajusti Gümnaasiumi uue direktori nimi, Henry Kallaste, algava õppeaasta teatavaks sai, jõudsid kohalikud
juba paralleele tõmmata omaaegse Kallaste-nimelise sovhoosidirektoriga.
Henry Kallaste muigab selle jutu peale
ja nendib, et temaltki on nimede sarnasuse kohta küsitud, eriti veel siis, kui on
selgunud, et temagi on Heino poeg. Aga
tema ei ole omaaegse Vinni NST direktori poeg. Kes ta siis on? Henry Kallaste
ütleb enda kohta, et on Viljandimaalt
pärit mulk. Käinud keskkoolis Viljandis,
seejärel õppinud Tartu Riiklikus Ülikoolis füüsika-keemia teaduskonnas. Ülikooli lõpetas diplomiga, millel oli kirjutatud erialaks füüsik, pedagoog. Tartu
ülikoolis anti kõrgetasemelist haridust,
selle diplomiga oleks võinud ka teadust
tegema hakata. Henry Kallaste otsustas
teisiti ja nii viis ta tööelu noorte juurde
kooli Viljandisse keskkooli füüsika- ja
matemaatikaõpetajaks. „Ehk oli oma osa
selles, et ma füüsika eriala valisin, minu
keskkooli füüsikaõpetajal,“ selgitab ta
oma eriala valikut.
Veel üks paralleel tuleb meie jutu sisse
– ka Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kauaaegne direktor Jüri Vanajuur on hariduselt füüsik. Füüsikuid on koolijuhtide
seas vähe, enamasti on koolidirektorid
kas tööõpetuse või kehalise kasvatuse
eriala lõpetanud taustaga.
Henry Kallastel on Vinni-Pajusti Gümnaasiumis uude ametisse asudes ette
näidata rikkalik kogemustepagas nii
vangla-, erivajadustega koolist, vene õppekeelega koolist, vene ja eesti keelega
koolist kui ka eesti keelega koolist. Kõigi nende erinevate koolitahkude juures
peab Henry Kallaste kõige tähtsamaks
inimlikkust, inimeseks jäämist. Nagu
Palamuse koolipapa Laur Lutsu „Kevadest“. Laps on väike inimene. Ta kasvab
suureks, pole vähetähtis, millisena ta
oma õpetajat meenutama jääb, on koolijuht veendunud.
Viljandi vanglakoolis, kus ta algul kasvatajana ja seejärel direktorina töötas, oli
selge, õppimine ei ole selles koolis õppivate 14-17-aastaste noormeeste jaoks üleüldse teab mis motivaator. Kallaste mee-

nutab, et nii umbes kolmekümne noore
kohta leidus vaevalt paar-kolm õppimisest huvitatut. Nemad, karistust
kandavate ja üldsuse silmis hukka mõistetutena ootasid meilt, vanematelt inimestelt, ennekõike inimlikku kohtlemist.
Ehkki eksinutena, on nad nad siiski ennekõike inimesed. Tavaliselt vaatavad
vanglatöötajad selliste noorte peale ülevalt alla. Teine äärmus trellide taga karistust kandvate noortega suhtlemisel on
liigne semutsemine ja noortepärase
zargoo kasutamine. Kumbki viis noortega head kontakti saada viib kiire lugupidamise kaotamiseni noorte silmis. Oskus olla inimlik ja sõbralik, samas ikkagi oma positsioonile jääda, see on peen
kunst. Henry Kallaste pidi seda kunsti
valdama, kui ta vanglakoolis 14 aastat
vastu pidas ja kaasõpetajate toetuse ära
teenis. Vanglakoolis kasvataja ametis kirjutasid kolleegid toonasele kooli pidajale kinnipidamisametile kirja, milles nad
soovisid ja toetasid just nimelt teda direktori ametisse. „Sealt minu koolidirektori karjäär algaski“, nendib ta.

Järgmiseski, Vaeküla Eriinternaatkoolis tuli kokku puutuda erivajadustega
lastega. Ka nende jaoks tuleb ennekõik
olla noori mõistev inimene. Vaeküla õpilaste seas oli palju lastekodu lapsi, kellele tuli olla ka isa eest. Selge see, et sa ei
saa ära unustada, et oled õpetaja.
Koolis töötamise juures meeldibki
Herny Kallastele töö noortega. „Mulle
meeldivad noored. Mul võib olla ükskõik missugune tuju või mõtted keerelda mingi probleemi ümber, aga niipea,
kui koolimaja uksest sisse astun, lööb
sealt vastu nooruslik energiapahvak, mis
mõtted hoobilt koolilainele ümber lülitab.“
Keelekümblusaega Tapa Vene Gümnaasiumis meenutab koolijuht Herny
Kallaste erilise helgiga silmis. Just tema
oli see, kes julges esimese koolina Eestis
keelekümbluse peale üle minna. Õpetajad olid valdavalt muudatuse vastu, vaid
kolm õpetajat kogu kollektiivi peale toetaski direktorit. „Istusin siis oma kabinetis laua taga ja mõtlesin pikalt. Lõpuks
otsutasin, et keelekümblus tuleb. Nagu-

Kirjandusauhinna juubelit jääb tähistama
kirjandustammik ja ühiselt lauldud laulud
ria Rootsi nimepuud asuvad lasteaia
ümbruses. Lasteaia ja klubi vahelisel alal
leiab jalutaja Aimee Beekmani, Arno
Kasemaa, Peeter Urmi, Arvo Valtoni,
Eeva Pargi ja Doris Kareva tammed.
Pajusti klubi ja poe vahel võib leida
Hando Runneli, Lehte Hainsalu, Albert
Uustulndi, Tõnu Õnnepalu nimega
puud. Maantee ja Vilde monumendi
ümbruses kasvavad Henn Mikelsaare,
Ott Kooli ja Kalju Saaberi tammed. Vilde ausamba kõrval kasvab Vilde enda
tamm. Oma nimega puud on saanud
tammikusse rahva poolt lemmikuteks
hääletatud kirjanikud Jaan Kross, A. H.
Tammsaare ja Oskar Luts, samuti Vilde
kolhoosi esimees August Lepasaar ning
kolhoosi koostööpartner ja sõber RAM
koos Gustav Ernesaksaga.
Tammedega sõprussuhted loodud,
asutati klubisse Vilde-aasta tähistamisest Hubert Gutmanni
poolt valminud filmi
vaatama ja muljeid vahetama lihtsalt kirjamehe
ehk päevajuhi Samuel
Golombi juhtimisel.
Päeva meelelahutuslikum ja südamilik osa toimus koos kirja- ja vallarahvaga Tudu mõisapargis, kus lauldi laureaatide sõnadele loodud ja
rahva poolt armsaks saanud laule. Siingi toetasid
päeva kordaminekut
Tudu pargi põlispuud,
mis andsid varju ja lõid
igati sobiva õdusa õhustiku. Laulmist saatis ansambel Saku Mandoliinid, kes imehästi sellesTudu mees Jaanus Käkk on vestlushoos kirjanike Nasta Pino ja Livia Viitoliga, jutajamist jälgib
se päeva sobisid. LauluAimee Beekmann. Hilje Pakkaneni foto.
de vahel kutsus kirjani-

Talvel kirjandusauhinna juubelipidustuse tähistamisele mõeldes ei osanud me
keegi arvata, et pidustused just sellina
välja kukuvad. Imeilusa ilmaga, arvuka
kirjarahva osavõtul, millist pole siinmail
enne nähtud, kirjandusliku tammiku
avamisega Pajustis ja ühislaulmisega
Tudus. Tänuväärselt palju rahvast tuli
ajaloolisest sündmusest osa saama.
Jah, kes seda kirjarahvast teab - üks osa
neist on väga hõivatud, nooremad liiguvad ringi mööda maailma, loomepuhangust haaratud vajavad enda ümber vaikust ja rahu... Aja märgid siiski näitavad,
et Eestis toimub arvukalt kirjanduslikke üritusi, kus rahvas raamatute autoritega ka silmast silma kohtuda saab.
Uhke lipsuga ehitud Vilde ja äsja uue
välise ilme saanud Pajusti klubi olid
2.augusti hommikul kirjarahva võõrus-

tamiseks valmis. Hoolikalt väljavalitud
tammed olid kaela saanud tammepuust
nimetahvlid laureaadi nime ja pärgamise aastaga. Tõesti, hoopis teised tunded
valdavad ja mõtted tulevad pähe nende
tammede all kõndijal, kui kaks vägevat
- iidsed tammed ja eesti kirjarahvas
kohtuvad...
Ja siis nad tulidki! Lehte Hainsalu,
Aimee Beekmann, Peeter Urm, Leelo
Tungal, Livia Viitol, Nasta Pino, Kalju
Saaber, Eeva Park. Tulijad seadsid sammud klubi ümbruse tammede suunas,
et vägevate tammede seas üles leida
oma nimepuu ja temaga tuttavaks saada.
Kokku oma tammmikus 36 nimepuud. Lastele ja noortele kirjutanud kirjanike Leelo Tungla, Valeria Räniku,
Mart Kivastiku, Viiu Härmi ja Elo-Ma-

nii seob enamus ka venekeelse taustaga
noori oma tulevase elu Eestiga ja siin ilma
eesti keelt valdamata läbi ei saa.“ Õpetajad, kes eesti keelt hästi ei vallanud, kartsid õigustatult oma töökoha pärast. Nende asemel tuli leida õpetajaid eesti koolidest. See oli raske ja keeruline aeg. „Kooli
tuleb vaadata õpilase seisukohalt, hea on
see, mis toetab nende arengut. Õpilase
arendamise jaoks kool ju eksisteeribki.“
Keelekümbluse läbinud õpilastel oli valida põhikooli lõpetamise järel, kas edasi
õppida vene- või eestikeelses gümnaasiumis, nad valisid kõik eestikeelse gümnaasiumihariduse kasuks. Ka riigieksamite sooritamiseks valisid need noored
eesti keele, ehkki võisid valida ka vene
keele.
Vanemad, kes olid algul tulised keelekümbluse vastased, tulid hiljem direktorit lausa eraldi tänama. Oma väiksemaid
lapsi panid nad aga juba algkoolis keelekümblusklassi. Direktor sai keelekümbluse juurutamise eest 2009. aastal haridusministrilt tänukirja.
Eesti keele oskamine andis neile noortele tohutult juurde, tekkisid eesti keelt
rääkivad sõbrad ja perekondlik läbikäimine. Tapa linnatänavail kuulis sagedamini eesti keelt.
Muide, ema poolt valgevenelse juurtega Henry Kallaste on ka ise lõpetanud
venekeelse keskkooli ja edasi õppinud
eesti keeles füüsikat. Kogemus enda
käest olemas.
Küsimuse peale, kuidas meie valla pärl
Vinni-Pajusti Gümnaasium uuele direktorile on silma jäänud, vastab Kallaste:
„Tugeva koolina. Vinni-Pajusti Gümnaasium on aastaid seisnud koolide riigieksamite pingerea eesotsas. VPG kõrget
taset ja kooli head mainet tahab uus koolijuht jätkata. Vinni-Pajusti Gümnaasium
paistab talle tugevate ja oma tööd teha
tahtvate õpetajate poolest. Direktorina on
ta näinud õpetajate seaski koolis käijaid,
neid, kes ei leia ühist keelt ei õpilaste ega
lapsevanematega. Õpetaja ametis pead
olema ennekõike juht, õpetaja vastutada
on tunnis toimuv. Õpetaja ametis tuleb
olla ennekõike inimlik juht, alles seejärel

tuleb tema ainealane tarkus. Sellisd õpetajad peavad koolis vastu ja nende tööd
saadab edu.
Meie ühiskonnas on ootused koolile
kõrged. Arvestama peab õpilaste, õpetajate ja lastevanemate kõrval ka omavalitsusega, kooli hoolekoguga, avalikkusega.
Koostööd peab vastne koolijuht väga
oluliseks. „Mulle meeldib koostööd teha
teiste inimestega, mitte direktori laua tagant alluvaid kamandada.“ Üksinda kooli ei juhi. Aktiivset koostööd loodab vastne koolijuht nii hoolekogult kui õpilasomavalitsuselt. „Laps näeb kõike, ka täiskasvanu silma eest varju jäävat. Hoolekogul on oluline roll kool juhtimises ja
arengus. Meil on koolist oma nägemus,
lastevanematel võib see teine olla. Koostöös selgub parim variant kooli jaoks.“
Esimene kooliaasta kulub uuel direktoril siseelamisele, suhete loomisele ümberkaudsete koolide Rakvere Ametikooli
ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ning
vallarahvaga.
Koolipersonal on koolijuhtkonna vahetusest arusaadavalt elevil, sest peale
staazika direktori Jüri Vanajuure lahkus
koolist ka kauaaegne õppealajuhataja
Vaike Kingsepp. Õppealajuhataja kohal
hakkab sügisest tööle Viivi Treier. Uus
direktor temaga lähemalt tuttav ei ole,
kuid loodab kenasti laabuvat koostööd.
Koolirahva julgustuseks ütleb Kallaste,
et on alati toetanud oma õpetajaid.
Lahkuvatele staazikatele juhtidele Jüri
Vanajuurele ja Vaike Kingsepale meisterdasid õpilased lausa Jüri ja Vaike nimelise tandemratta. Henry Kallaste on nimelist ratast juba ka näinud. „Jutuks on
tulnud, mida nimelise rattaga teha,“
muigab ta. Parim mõte on ehitada uus
tandemratas. Direktor teab, et nimeline
ratas tuleb koolijuhtidel välja teenida. Laseme koolirahval uue õppeaasta ja uute
juhtidega harjuda. Ja küll siis saavad nemadki oma nimedega tandemrattal kooliõuel uhkeid tiire teha.
Koolijuht soovib koolialguse puhul kõikidele ilusat ja teguderohket uut õppeaastat.
Koolijuhi jutul käis Hilje Pakkanen

KMH avalikustamise teade
Keskkonnaamet Viru regioon teatab
vastavalt keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §
21 ja § 16 Tammikus OÜ keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Taotluse kohaselt soovitakse luba piimakarjakasvatuseks tootmisvõimsuseni
kuni 450 piimalehma, 350 noorveist, 120
vasikat. Esitatud keskkonnakompleksloa
taotluses on seega künnisvõimsuseks 625
piimalehma.
Keskkonnamõju hindamine algatati
Tammikus OÜ keskkonnakompleksloa
muutmise taotlusmaterjalide, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 p 27 alusel.
Tegevuse arendaja on Tammikus OÜ (registrikood 10229132, aadress Kiige 2-39,
Vinni 46603, Lääne-Viru maakond, kontaktisik Kalle Külaots, tel 3257525, e-post
tammikus1@gmail.com).
Keskkonnamõju hindaja on Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment OÜ
(ELLE OÜ), (aadress Tonismgi 3a-15,
kuhärra Samuel Golomb püünele ühe
kirjaniku teise järel. Põnev oli kirjanikke
kuulata. Neil on alati midagi öelda, mis
hiljemgi järele mõtlema paneb.
Livia Viiol pidas maha sütitava kõne
Vilde kiituseks. Kui Tammsaare kirjutas
tõest ja õigusest, siis Vildele oli tõe kõrval tähtis ka õiglus. Kuigi iga poliitiline
süsteem tahtis Vildet enda omaks teha,
ei õnnestunud see neist ühelgi. Ta soovitas lugejail praegugi Vildet lugeda,
sealt leiab endale alati midagi hingepidemeks.
Leelo Tungal, kelle sõnadele on tehtud
umbkaudu 900 laulu, ütles, et sageli märgitakse ära muusika sõnade autor, kuid
sõnade looja jääb tihtilugu teadmata.
Aga sõnad ongi ju need, mis viisi kirjutajale ja väga paljudele teistelegi on inspiratsiooni andnud. Ta oli tänulik, et
ühisel laulmisega just seda poolt meeles
peeti.
Kontsertosa teises pooles andis tõeli-

10119 Tallinn, registrikood 11206437,
kontaktisik: Pille Antons, tel: 6117690, epost: pille@environment.ee).
Otsustaja ja järelevalve teostaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15,
41537 Jõhvi, kontaktisik Irina Sõtsova, tel
3572614,
e-post:
irina.sotsova@keskkonnaamet.ee).
KMH aruande avalik arutelu toimub
2. septembril 2014.a kell 14.00 Vinni
Vallavalitsuses.
KMH aruandega on võimalik tutvuda
tööpäeviti aadressil Pargi 15, Jõhvi ja
Kunderi 18, Rakvere (kontaktisik Irina
Sõtsova, tel 3572614,
e-post:
irina.sotsova@keskkonnaamet.ee). Samuti on võimalik aruandega tutvuda
aadressil www.keskkonnaamet. ee
(„Ameti teated“ - „Keskkonnamõju hindamised“).
Avaliku väljapaneku ajal saab KMH aruande kohta esitada suulisi ja kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
kuni 01.09.2014 Keskkonnaamet Viru regioonile (Pargi 15, Jõhvi, kontaktisik Irina Sõtsova, tel 3572614, e-post:
irina.sotsova@keskkonnaamet. ee).

selt mõnusa kontserdi Saku Mandoliinide orkester. Hea on kuulata südamest
mängivaid ja pillimängu nautivaid pillimängijaid. Saku Mandoliinid just seda
tegidki.
Kirjarahva peo kohta kogunes korraldajatele väga häid sõnu nii Tartu kui
Tallinna poolt. Livia Viitol kirjutas:
„Suur aitäh imeilusa päeva eest Pajustis
ja Tudus! Nii uhket tammikut pole ma
kunagi näinud, see jäi rõõmustama südant ja hinge. Korraldajatele tuhat tänu!
Tore oli tutvust teha ka Tuduga, kus ma
polnud kunagi varem käinud. Ühislaulmisel põlispuude all on oma jõud. Tegite meid kõiki rõõmsaks!“
Nii oli. Aitüma kirjarahvalegi pikka
päeva meie seltsis veetmast ja sõitu ette
võtmast!
Suur-suur aitäh igale abikäele! Ühiselt
suutsime päeva igati meeldejäävaks
muuta!
Hilje Pakkanen
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Pildigalerii kirjandusauhinna juubelipidustustest Vinni vallas

Tõnu Vilu Vildet pidulikku lipsuehtesse seadmas.
Ilme Posti foto

Laureaat Peeter Urm omanimelise tammega.
Hilje Pakkaneni foto

Eeva Pargi tamme all naeratavad Livia Viitol ja Eeva Park.
Hilje Pakkaneni foto

Vinni vallavanem Toomas Väinaste tänab omakandi kirjanikku
ja kahekordset kirjandusauhinna laureaati Kalju Saaberit.

Mis võiks veel rohkem meie klassikut Vildet rõõmustada kui
ühispilt hingesugulastega. Aimee Beekmann, Nasta Pino, Lehte
Hainsalu, Leelo Tungal, Eeva Park, Livia Viitol, Kalju Saaber,
Peeter Urm, Ilme Post, Toomas Väinaste.
Hilje Pakkaneni fotod.
Rudolf Sirge ja Mats Traadi nimepuude vahele seotud kirjandustammiku avamislindi lõikavad läbi Livia Viitol, Nasta Pino, Peeter Urm, Eeva Park, Leelo Tungal, Toomas Väinaste, Aimee Beekmann, Kalju Saaber, Lehte Hainsalu ja Ilme
Post. Hilje Pakkaneni foto

Ella Kraav oma luulekogu Leelo Tunglale kinkimas. Hilje Pakkaneni foto
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Pildigalerii kirjandusauhinna juubelipidustustest Vinni vallas

Vinni vallavanem Toomas Väinaste tänab omakandi kirjanikku
ja kahekordset kirjandusauhinna laureaati Kalju Saaberit.
Vasakpoolsel pildil toetab ühislaulmist ansambel Saku Mandoliinid koos vallavanem Toomas Väinaste ja Reet Aruga.

Kirjanikuhärra-päevajuht Samuel Golomb Lehte Hainsalut
küsitlemas.

Saku Mandoliinide kõrval andis rahvaliku kontserdi Tudu rahvale varasemast tuttav Soome folkasnsambel “Kassiahastus”. Hilje Pakkaneni fotod.
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TriinuSpin alustab uut hooaega
Taas hakkab kätte jõudma sügis ning
aeg on mõelda enda tervise peale. Kui
palju me ennast päeva jooksul liigutame ja kas sellest piisab? Kas mul on võimalik leida üks - kaks korda nädalas
aega enda kehale ja vaimule? Selle
jaoks ei pea ilmtingimata kiirustama treeningsaali, aga on teada-tuntud
ütlus: seltsis on segasem ja ka lõbusam.
Seega,
kutsume
kõiki uusi ja
vanu treenijaid avama TriinuSpini kolmandat hooaega 1.septembril algusega kell 16.45 Vinni Spordikompleksi TriinuSpini treeningstuudiosse.

Ladusamaks korraldamiseks palutakse end eelnevalt registreerida e-posti aadressil triinuspin@gmail. com või
tel. 5850 2786. Võta kaasa ka pisut raha
(1.50) osalustasu maksmiseks.
Avapäeva ajakava:
16.45-17.15 MuscleMaker Allar
Mölderi juhendamisel,
17.30-18.00 SpinEasy Külliki Lainese,
18.15 – 18.45 SpinUpHill Kätlin Koidumäe, 19.00 – 19.30 FunDance Allari
ning 19.45 – 20.15 Body Work Triinu
Kunbergi juhendamisel.
Triinu Kunberg

26. Tudu triatlon peetud!
Tänavuse imeilusa, kuid kuuma ilma
õhtupoolikul - 30-kraadine õhk ja 26kraadine järvevesi - peetud Tudu
triatloni lõpetas 61 võistlejat, kes ei pidanud paljuks ette võtta rasket triatloni
teekonda üle Tudu järve, üle soode ja
rabade ning metsa- ja maanteedel.
Eesti ühel omapärasemal ja vanimal
triatlonil, mida on peetud nüüdseks juba
26 korda, on pika ajaloo vältel kujunenud võistlejatest otsekui omamoodi
spordiklubi-sõpruskond, kes juba varakult oma kalendris augustikuu esimese
laupäeva Tudu triatloni tarvis ära märgivad. Ehk on ka seepärast katkestajaid
minimaalselt (tänavu üks võistleja),
kuna ees ootavad katsumused on ammu
tuttavad. Kuna suvel on väga palju üritusi ja need tõmbavad ära palju osalejaid, on Tudu triatloni osavõtjate arv jäänud stabiilselt 60-70 osaleja juurde. Ja
ega looduslikud sportimispaigad, Tudu
sood ja rabad, ole pealinna laiad uulitsad, kus võistlejaid võib tuhandete kaupa kokku kutsuda.

Triatloni võitis ajaga 1.12,53 Tarmo
Bakhoff Pärnu Sõudeklubist. Naistest oli
parim ajaga 1.19,59 Kairi Schmit Viru
Spordiklubist. Kohalikest sportlastest oli
meestest parim Kaldi Roost ja naistest
Helina Muruvee. Tudu triatloni tulemustega saab tutvuda meie kodulehel
www. tudutriatlon.bl.ee.
Korraldajad võtsid triatloni ajaloos esmakordselt kasutusele elektroonilise
ajavõtu. Iga võistleja sai jala ümber 7
grammi kaaluva rihma koos anduriga.
Uudne ajavõtt tekitas triatlonistide seas
palju elevust. Ajavõtmist korraldas Urmas Paejärv Antrotsenter OÜ-st.
Oleme püüdnud hoida osalejate osavõtumaksu ja korraldamiskulud madalad. Tähtis on, et üritus ei muutuks liiga
komertslikuks ja säiliks oma nägu.
Püüame sellega hoida Vinni valda
sportlikuna ja oleme eesmärgiks võtnud
saada võistlema ka meie noori spordihuvilisi. Igal aastal loositakse välja sponsorite poolt välja pandud auhinnad kõigi osalejate vahel, tunnustuse pälvivad

Roela Rahva Majas:
9. sept. alustab uut hooaega
näitering.
24. sept. - eakate klubi
Remmelgas kohvilõuna - uus
hooaeg, uued plaanid.
27. sept. - juubelihooaja avasalong ansambliga Vana
Kallim, väga palju muudki
põnevat. Laudade tellimine ja
pääsmete eelmüük - juubelihind
4.50 al. 1.septembrist. Jälgige
reklaame!

Pajusti klubis:

3.sept. kl 20 alustab uus
Zumba ring Kaja Jaansoni
juhendamisel. Info tel. 5851
9518.
21.sept. klubi meesansambel
esineb Porkuni lahingu 70.
aastapäeva tähistamisel
Loksa külas.
30. sept. kl 13 Mõttelõnga
seltsingu uue hooaja avamine - suvised sünnipäevad ja
üllatuskülaline.
raske triatloni noorim ja vanim läbija.
Peaauhinnaks loosimisel on alati olnud
Tender Ehituse OÜ nägus laud koos pinkidega. Sellel aastal õnnestus loosiga see
võita esmakordselt Priit Videvikul, kes
on Tudu triatlonist osa võtnud juba 21
korda.
Tänan korraldajate nimel kõiki sponsoreid ja abijõude, kelle abita ei oleks
võimalik meie suurte traditsioonidega
võistlust jätkata. Kokku osales võistluste korraldamisel 17 vabatahtlikku.
Kohtumiseni 27. Tudu triatlonil
1.augustil 2015!
Uno Muruvee,
MTÜ Tudu Haridus- ja Spordiselts

Aitäh valdade suvemängudel võistelnutele!
Vinni valla sportlased kogunesid juba
teist aastat järjest valla spordiau kaitsma Eestimaa valdade suvemängudele
28.-29. juunil Harjumaal Kosel. Vinni
vallas on loodud head tingimused sportimiseks, mistõttu oleks lausa patt Vinni valla esindust valdade suvistele ja talvistele spordimängudele mitte saata.
Vinni vald võistles suuremate valdade
arvestuses, kus saavutasime kokkuvõttes 11. koha. Kokku osales valdade mängudel Kosel 43 valda.
Suur tänu kõigile valla sportlastele, kes
leidsid aega koduvalla eest võistlema
tulla! Tänavu saime oma esindajad välja panna kergejõustikus, jalgrattakrossis,
meeste võrkpallis, mälumängus,
petankis ja juhtide võistluses. Kahjuks
ei saanud sellel aastal osaleda jahilaskurid, naisvõrkpllurid ja köievedajad. Palju häid emotsioone pakkusid meie kergejõustiklased ja jalgratturid. Jalgratturite kokkuvõttes saavutatud kolmanda

koha eest hoolitsesid Roland Toome,
Mehis Leigri, Rita Toome, Lea Kivioja,
Raimo Kivioja, Tiit Sumanov, Madis
Sildvee. Kergejõustiklased saavutasid
kokkuvõttes 6. koha. Võistkonda kuulusid Heikko Valle, Ragnar Piirjõe, Sander ja Martin Moldau, Kelly Nevolihhin,
Alma Kaver, Katrin Männik, Liis-Maria
Koulen, Eva-Maria Lutus, Laura Alba,
Tuule-Sireli Mäe, Mart Andresson, Risto Põlluste, Madis-Joosep Toomel, Martin Tamm, Helle Tuhkla, Argo Maasikmäe, Andrus Lein, Uno Muruvee. Kahjuks olid mitmed meie valla veteransportlased vigastatud ja nii mõnedki
olulised kergejõustikupunktid jäid saamata. Mälumängurid Jaanus Käkk, Ago
Vilu, Kaupo Nurk ja Valmar Liuhka jäid
jagama 8.-9. kohta 22 võistkonna konkurentsis. Võrkpallurid Leho Aros,
Karmo Aros, Viljo Aros, Alar Madikainen, Janar Madilainen, Kert Kruusimägi, Alar Telling, Mihkel Siim saavu-

Kasepuu pihtimus
Tere, mina olen see kasepuu Vinni tiigi
ääres, kelle üleeelmisel aastal kohalikud
kalevipojahakatised skalpeerisid ja naha
üle kõrvade tõmbasid ehk siis tegelikult
lihtsalt minu ilusa koore maha nülgisid
ja mind tulemasinaga kõrvetasid. Sealt
jäid mulle armid igaveseks. Mul jääb
vaid loota, et need nolgid, kes mind tookord koorisid, kunagi ka ise samasugust
valu tunda saaksid. Vorst vorsti vastu ja
pudeliga vastu pead, nagu ütlevad mehed, ja vahel harva ka mõni naisolevus,
kes mind päevast päeva varahommikust
hilisõhtuni lõbustamas käivad. Ja pingi
minu haljendavate lehtede all ristisid
nad ka minu järgi hellitavalt just “Kasekese” baariks. Tõtt öelda peaks vallaonud, kes selle pingi siia panid, neid pinke juurde tooma, sest sellele pisikesele
istumispaigale mahub vaid murdosa
minu jüngritest. Ja ilmselt peaks uued
pingid ka selja- ja käetugedega varustama, sest mida edasi päev veereb, seda
töntsimaks meeste liikumine muutub.
Kui varahommikul saabuvate isendite
käed on värisevad ja pilk hägune, siis
kella kümne paiku toimub metamorfoos
- katkiste peade ravimiseks tuuakse apteegist rohtu ja varsti on mõnigi mehepoeg nii kuraasi täis, et laulujoru tõuseb taevani ja esialgu seotud, hiljem üha

seosematuks muutuvad jutukatked veel
sellestki üle kaiguvad. Õhtuks aga mehepojad taltuvad ja just siis oleks rohkem mugavusi vaja.
Vahetevahel võetakse ette ka rahvuslikke sportmänge, et näidata, kes kangem on. Kasebaari-rahva lemmikmäng
on “Kes kannab rohkem”, ja peab tunnistama, et siin käib nii amatööre, kes
vaevalt paarsada grammi sisse kannavad ja siis maakamarat suudlema asuvad kui ka tõelisi proffe, kellele liiter
hundijalavett nagu hane selga vesi. Hinnatud spordiala on ka kestvusistumine.
Võisteldakse nii päevaistumises (parimad sportlased on minu lehtede all istunud järjepanu üle 12 tunni), kui ka
nädala- ja kuuistumistes. Hiljuti kuulsin,
kuidas baarirahvas planeeris Guinnessi
rekordit, et üheskoos istutakse looduse
rüpes järjepanu 24/7 terve aasta ehk 365
päeva. Selleks tehakse praegu tõsiseid ettevalmistusi - kel veel perekond alles,
valmistab seda ette pikemaks eemalolekuks, kes ehitab ahju, mida talveperioodil kasutada, kes õpib iglude ehitust
tundma, ja üks punase ninaga onkel, kes
kunagi elus päevagi tööd pole teinud,
otsib koguni tööd, et see vigur oma elus
ka enne suurt katsumust ära proovida.
Nii ohtlik tundub meestele eesootav ole-

tasid 12. koha. Meie petanki võistkond
koosseisus Luule Laidro, Urve Saar,
Taigo Saar saavutas kokkuvõttes 15.
koha. Juhtide võistlusel osales valla volikogu esimees Rauno Võrno. Detailsemalt saab võistlustulemustega tutvuda
www.joud.ee kodulehel.
Koos võistlemine oma koduvalla eest
koos teiste valdadega loob meeldiva
õhkkonna ja liidab meid ühtseks spordiperekonnaks. Suure töö meie vallas on
ära teinud Väino Kondoja ja Mare Akel,
kes järjepidevalt treenivad meie tulevikulootusi kergejõustikus ja kelle juhendamisel saavutasime nii kõrge koha.
Suur tänu neile tehtu eest! Head harjutamist ja taaskohtumiseni 2015.aastal
Eestimaa suvemängudel Saaremaal.
Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo- ja
sporditöö spetsialist

vat.
Nägin eile oma silmaga, kuidas mehed kusagilt pliiatsi ja paberi välja koukisid ja vallaonudele palvekirja kirjutasid. Ikka sellest, et kui suvel valla tähtsamaid teid asfalteeriti, siis üks prioriteetne rada unustati sootuks - “Kasekese” baari ja viinapoe vaheline rada on
pime ja konarlik endiselt. Kus olid küll
vallaisade silmad, kui nad külavaheteid
asfalteerides soskuvennad unustasid?
Jäme korralagedus! Olgu Joogijärgimineku tee korralikult sillutatud ja valgustatud! Lõppude lõpuks on ju valimised
tulekul ja maksumaksjad tahavad ilusat
elu nautida! Igatahes olid mehed täitsa
pöördes ja etsi täis. Kahjuks tuli aga õhtu
ja viimane lahkuja unustas nende tähtsa manifesti pingile. Sealt keerutas saabuv tuuleiil selle pingi kõrvale maha ja
öösel tuli üks tammetõrusid otsiv metssiga ning pistis selle parema puudumisel pintslisse. Hea kah, sest kes teab, kui
olekski Kasebaari laienduseks läinud,
äkki oleks ma hoopis uuele magistraalile etta jäänud ja mind oleks üldse maha
saetud...
Vot nii on lood siin Vinni metsades.
Järgmine kord kirjutan teile sellest, kuidas baarirahvas oma parteid loob, et siis
kõik maailma mured likvideerida.
Kase Puu*
(*toimetusel autor teada)

Õnnitleme
sünnipäevalapsi!
See, kes hinges rõõmu kannab,
kunagi ei vanane
Augustikuus:
92 Ilse Koovits
91 Evi Kadaja
90 Helena Golubeva
90 Klaudia Neemoja
89 Saima Parts
88 Aino Epner
87 Eduard Lepik
86 Erika Rästas
86 Valda Onton
85 Valve Saarne
84 Elviine Ruben
84 Irja Vaarmets
83 Alma Kivisep
83 Ubert-Ants Jaksen
83 Hillar Tõnne
83 Hannela Mosin
82 Fridrich Rohtma
81 Karl Ruben
81 Arved Pohlak
81 Elma Allikas
81 Ralf-Kalju Lossi
81 Leonhard Vakker
81 Arvi Mooses
80 Alma Rajando
80 Silvia Kikka
75 Vilve Erm
75 Vaike Tatrik

75 Ilda Pärnaste
75 August Petai
75 Kreet Dõnne
75 Aliise Vahtramäe
70 Heiki Kaasik
Septembrikuus:
90 Vilma Tanning
88 Silva Laur
87 Helgi-Johanna Karafin
87 Alide Mägi
86 Linda Mäits
86 Meida Inno
85 Hilda Tisler
84 Selma Hermsalu
84 Mathilda Kuslap
83 Heino Kaljuveer
83 Aili Saare
82 Arnet Tamm
82 Helja-Hildegard Lauri
80 Koidu-Melanie Saluste
80 Ernst Pihlak
80 Väino Kanna
70 Heino Toomla
70 Eevi Villers
70 Eve Kolga
70 Liina Kreek
70 Asta-Lea Uueni

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

Sündis inimene!
Anna Loviise Lapsanit – 5. juunil
Marii Oja – 19. juunil
Karel Palk – 24. juunil
Renno Lattik - 24. juulil
Oliver Vanda – 28. juulil
Toomas Ploom - 5. augustil
Robin Gerret Aasamets - 16. augustil

Olge tublid isad-emad, küll saab inimene temast!

Pajusti Lasteaed Tõrutõnn võtab alates 1.septembrist 2014 tööle
muusikaõpetaja (koormus 0,38). Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palub lasteaed tuua või saata aadressile Tartu
mnt 9 Pajusti 46603 Lääne-Virumaa või saata digiallkirjastatult aadressile
ene.kruusmaa@vinnivald.ee

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Kalev Kerge
Uno Kikerpuu
Hillar Valtri
Anna Kalinina
Maire Ots
Elsa Sass
Sofie Kallas
Helgi Niilo
Aita Meier
Neeme Ülesoo
Einard Rihm
Stepan Krisak
Laine Rembel
Uno Krautman
Aino Sekk
Ilmar Leppik
Lembit Mäekivi
Rein Oidsalu
Aage Rannamäe
Maret Õun

12.05.1950 – 13.06.2014
20.07.1942 – 17.06.2014
28.01.1937 – 24.06.2014
18.01.1937 – 03.07.2014
19.12.1938 – 05.07.2014
02.04.1926 – 06.07.2014
26.09.1926 – 06.07.2014
25.04.1929 – 12.07.2014
16.11.1921 – 17.07.2014
14.02.1945 – 20.07.2014
29.04.1956 – 25.07.2014
24.12.1919 – 27.07.2014
06.03.1933 – 31.07.2014
20.11.1933 – 31.07.2014
04.07.1925 - 01.08.2014
09.10.1927 - 03.08.2014
24.04.1936 - 12.08.2014
21.07.1941 - 16.08.2014
27.02.1957 – 17.08.2014
14.07.1938 – 18.08.2014

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel. 5783 8999
MTÜ Lääne-Viru Mesindusselts kutsub liituma ja kaasa mõtlema kõiki,
kes huvituvad mesinduse ja mesilaste käekäigust.
Täpsem info www.virumesi.ee.

Müüa küttepuid Vinnis.
Tel. 5783 8999
Müüa 3-toaline keskküttega korter
Laekveres. Tee oma pakkumine!
Info tel 53455054,
rita.liivpohlak@gmail.com

Suur tänu kaastööde eest! Uus kaastööde esitamise tähtaeg on 10. september.

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 58657, 5565 9396, e-post:
hilje.pakkanen@vinnivald.ee.
Tasuta. Tiraaz 2100
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide
sisu eest.

