Koduvalla Sõnumid
TASUTA

Rahvaküsitlus
Ajavahemikul 23.–27. november 2016 viiakse Vinni
vallas läbi rahvaküsitlus,
mille eesmärk on välja
selgitada elanike arvamus
Rägavere, Laekvere ja
Vinni valdade kavandatava liitumise kohta.
Küsitlusest on õigus osa
võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud
elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Vinni
valla territooriumil.
Küsitlusest saab osa võtta
järgnevalt:
23. novembril kell 9.00 –
12.00 Tudu alevikus, Tudu
rahvamajas
23. novembril kell 13.00 –
16.00 Roela alevikus, Roela
rahvamajas
24. novembril kell 9.00 –
12.00 Viru-Jaagupi alevikus,
end.koolimajas
24. novembril kell 13.00 –
16.00 Vinni alevikus, päevakeskuses (Sõpruse 1 A)
25. novembril kell 13.00 –
16.00 Pajusti alevikus, valla-

majas (Tartu mnt 2)
27.novembril 2016 kell 9.0017.00 Pajusti alevikus, vallamajas (Tartu mnt 2)
Kui isiku tervislik seisund
või mõni muu mõjuv põhjus
on takistuseks tema vahetule
osalemisele küsitluskohas
toimuval küsitlusel, võib
taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus vallasekretärile
hiljemalt 27. novembril kella
14.00-ks.
Rahvaküsitluse viib läbi
valla valimiskomisjon koosseisus: esimees Vaive Kors,
liikmed: Kaja Inno, Inga
Saar, Mart Villup, Gustav
Saar.
Komisjoni kontaktandmed: vaive.kors@vinnivald.
ee, tel 32 58 654, 5051428.
Läbirääkimisi kajastav info
ja ühinemislepingu projekt on
saadaval valla kodulehel aadressil: http://www.vinnivald.
ee/haldusreform

Ühinemisleping
on avalikustamisel
Volikogu suunas koostatud
ühinemislepingu projekti
„Rägavere valla, Laekvere
valla ja Vinni valla ühinemisleping“ avalikustamisele
ajavahemikul 10. – 30. oktoobrini k.a.
Lepingu projektiga saab
tutvuda Vinni Vallavalitsuses
ja valla raamatukogudes ning
valla kodulehel www.vinnivald.ee.

Ettepanekuid ja vastuväiteid avalikustatud ühinemislepingu ja selle lisade kohta võib
esitada kirjalikult hiljemalt 1.
novembriks 2016 Vinni Vallavalitsusele kas postiaadressil
Tartu mnt 2, Pajusti alevik või
e-posti aadressil: vallavalitsus@
vinnivald.ee.
Ühinemislepingule tehtud
ettepanekud ja vastuväited esitatakse volikogule menetlemiseks.

Vallavalitsus ootab MTÜ-delt 2017.a
eelarve koostamiseks taotlusi
On alanud 2017. aasta eelarve
koostamine, mille käigus
ootame kõigilt seltsidelt,
MTÜ-lt ja eraisikutelt taotlusi projektide, ürituste või
muude tegevuste toetuseks.
Taotlusi saab esitada kuni 15.
novembrini 2016. aastal posti
teel Vinni Vallavalitsusele või
e-posti aadressile
vallavalitsus@vinnivald.ee.

Taotluse esitamiseks saab
vastava blanketi ”Taotlus
mittetulundusliku tegevuse
toetuseks” Vinni valla kodulehelt : https://vinni.kovtp.ee/
et/eeskirjad-ja-kord
Infot seoses taotlusega saab
küsida telefonil 32 58656 või
e-posti aadressil inna.arula@
vinnivald.ee.

Vinni valla infoleht

Tudu sumomaadleja Kaarina
Igo on Euroopa meister

ber Vinni Vallavalitsuse
hallatavad asutused Kadila
Rahvaraamatukogu ja Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu, mille tulemusena Kadila
Rahvaraamatukogu liidetakse
Vinni-Pajusti Rahvaraamatukoguga ning Kadila Rahvaraamatukogu lõpetab tegevuse.
2017.a on raamatukogu Kadilas avatud kaks korda nädalas,
nagu seni: T 14-16, N 12-16.
Samuti ei kavandata seoses
raamatukogude ümberkorraldamisega personali koosseisus
ega tööaegades muudatusi
Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogus.
Selle otsusega viiakse Kadila
Rahvaraamatukogu tegevus
sisulisse vastavusse tegeliku
olukorraga.
Rauno Võrno,
volikogu esimees

Oktoober 2016

Vinni perekodu sai Epiima
heategevuse toel jalgpalliväravad

Vinni perekodu noored vutisõbrad koos Epiima juhi Jaanus
Murakaga jalgpallivärava ees ühispildil. Hilje Pakkaneni foto

Värske Euroopa meister Kaarina Igo oma treeneri Riho Rannikmaaga. Foto: erakogu
Saksamaal Brandenburgis
lõppenud noorte ja kadettide
sumo euroopa meistrivõistlustelt naasis Tudu neiu Kaarina
Igo kuld- ja hõbemedaliga.
Kuldse autasu sai Sakura
spordiklubi sportlane Kaarina
16.oktoobril kadettide (U16)
vanuseklassis kehakaalus kuni

50 kg, hõbeda päev varem U14
vanuseklassis.
Kaarina on varem Euroopa
meistrivõistlustelt võitnud
kaks pronksmedalit, millele
nüüd lisandus kuldne ja hõbedane medal.
Õnnitleme Kaarinat ja tema
treenerit eduka võistluse puhul!

Riho Rannikmaa pälvis aasta
juhendaja tiitli!
9.oktoobril Jõhvi kontserdimajas toimunud Aasta Õpetaja auhinnagalal „Eestimaa
õpib ja tänab“ pälvis aasta
juhendaja tiitli tuhandeid
lapsi treeninud judo- ja sumotreener Riho Rannikmaa.
"Oma 43 aasta pikkuse tree-

nerikarjääri jooksul on minu
juures harjutanud tuhandeid
lapsi ja kui neist osagi on leidnud igapäevaseks eluks midagi
vajalikku, olen ma õnnelik,"
lausus Rannikmaa tänukõnes.
Palju õnne ja õnnelikku
treenerikätt, Riho!

“Hea töötaja” rinnamärgi pälvis
neli tublit inimest Vinni vallast
Lääne-Viru maavalitsus tunnustas häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid. Tunnustust jagus
ka meie vallast pärit ja valla
ettevõtetes töötavatele inimestele: “Hea töötaja” rinnamärgi
pälvisid OÜ Voore Farm tootmisjuht Margus Lepp ja lüpsja

Sel sügisel sai Vinni Perekodu
tänu Epiima heategevuskampaaniale kaks jalgpalliväravat.
28.septembril andis Epiim
sümboolse 800-euro suuruse
tšeki perekodule üle Epiima
juhatuse esimees Jaanus Murakas.
"Maaelul pole tulevikku ilma
lasteta. Seepärast algatas Epiim
kaks aastat tagasi kohaliku
maaelu arendamiseks kultuuri
ja lastega seotud projektide toetamise, mis on tänaseks tublisti
populaarsust võitnud," rääkis
Jaanus Murakas sümboolset
tšekki üle andes.
Heategevusfondi žürii, kuhu
kuuluvad patroon Hanna-Liina
Võsa, MTÜ Koos Laste Heaks
juht Toomas Palu ning Epiima juhatuse esimees Jaanus
Murakas, valisid välja algatused, mida fond toetab. Üks
toetusavaldustest, mida fond
paljudest avaldusest välja valis,

oli ka Vinni Perekodu taotlus.
Vinni Perekodu juhataja Urve
Saare sõnul on sporditegemine Vinni Perekodus suure au
sees. „Kuigi perekodu vahetus
läheduses asuvad head sportimisvõimalused, on perekodu
väikestel lastel parim tegelda
spordiga just oma perekodu
juures. Vinni Perekodu kõige
popim spordiala on jalgpall,
mis nüüd pärast oma jalgpalliväravate saamist muutub laste
seas veelgi popimaks.”
Suurim kohalikke põllumehi
ühendav meierei Epiim annetas juulis igalt juustupakilt
kümme senti Eesti laste vaba
aja veetmise võimaluste parandamiseks loodud fondi.
Kuu ajaga koguti ligi 20 000
eurot ning avalikul konkursil
laekus sada lastele suunatud
projektitaotluse üle Eesti.
Hilje Pakkanen

Kulina Lihatööstus avas
Viru-Jaagupis oma poe

Maarja Talvoja-Tolbuzov, Politsei- ja piirivalveameti logistikabüroo ida majandustalituse
vanemspetsialist Enn Kuusik,
Rakvere Ametikooli puidu- ja
sepatöö õpetaja Riho Mäe.
Palju õnne ja edu!

Päästjad õpetasid mudilastele
tuleohutust

ning helistama hädaabinumbrile
112. Päästjad riietusid laste nähes
tule eest kaitsvasse eririietusse.
Kiivri ja hingamisaparaadiga
tuletõrjuja võib väikelapses tõsist
hirmu tekitada. Seetõttu on oluline, et lapsed teaksid, milline näeb
välja eririietuses päästja ning ei
poe tema eest peitu.
Pildile jäänud Mõmmiku rühma lapsed said proovida kiivrit
ja maski ning katsuda oma käega
päästevahendeid. Meeskonnavanem Toomas Mäeküngas,
kuidas maski ette panna.

Vinni volikogus otsustatust
Volikogu otsustas moodustada sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 7-liikmelisena ja
kinnitas täiendavaks liikmeks
Õie Pärlini.
Volikogu otsustas lõpetada
31.12.2016 liikmena osalemine
MTÜ-s Roela Rahva Maja.
Volikogu otsustas alates 1.
jaan. 2017 korraldada ümber
Vinni Vallavalitsuse hallatavad asutused Kehala Klubi ja
Pajusti Klubi, mille tulemusena Kehala Klubi liidetakse
Pajusti Klubiga ning Kehala
Klubi lõpetab tegevuse.
Kehala Klubi ümberkorraldamise järel viiakse klubi sisuline
tegevus vastavusse tegeliku
olukorraga. Klubide tegevuse
ümberkorraldamine elanikkonnale muudatusi kaasa ei too.
Volikogu otsustas alates
1.jaan. 2017 korraldada üm-

www.vinnivald.ee

Oktoober on eelkooliealiste
laste tuleohutusalaste teadmiste
tõstmise kuu, kus tuleohutuse
küsimustes said targemaks Pajusti lasteaia lapsed.
3. oktoobril Pajusti lasteaias toimunud koolituse kestel tutvustasid Rakvere päästekomando
päästjad lasteaialastele päästeautot ja -tehnikat, rääkisid tulekahju tekkepõhjustest, lahtise tule
kasutamisega seotud ohtudest
ja suitsuanduri tööst, õpetasid
ruumist ohutult evakueeruma

Kulina Lihatööstus avas 5. oktoobril Viru-Jaagupis oma poe,
kus saab osta värsket liha ja lihatooteid ning teisi kohalikke
talutooteid.
Poe avamise puhul käis poepidajat Indrek Klammerit ja müüjaperet õnnitlemas ka vallavanem Toomas Väinaste.
Pood asub Kesk tänaval Aldari kaupluse vastas ning on avatud
esmaspäevast reedeni kell 10 – 18 ja laupäeval 10 - 15. Poes saab
ostu eet tasuda ka kaardiga.
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Vinni-Pajusti Gümnaasiumit
külastasid sõbrad Plönist
22.-30. septembrini külastas
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi
13 vahetusõpilast Plönist.
Nad saabusid Vinni neljapäeva
õhtul, kuid meie õpilased nägid oma kaua oodatud sõpru
alles reede hommikul koolis. Aula uste peale oli nende
tervituseks pandud ka suur
silt „WILKOMMEN“ ja pilte
sellest, kui meie noored Saksamaal olid. Samal päeval
käisid sakslased ka tundides
ja kuigi nad midagi aru ei
saanud oli neil väga huvitav.
Ka kõigile meie õpilastele,
kes vahetusõpilastega kokku
puutusid, meeldisid nad väga.
Peale tunde läksime me Kunda
seiklusparki. Seal oli keelega
seoses paras tohuvabohu, kuid
kui kõik olid ohutusreeglitest
aru saanud ja karabiinide kasutamise selgeks saanud ning
lõpuks rajal, oli meil väga
tore. Meeskonna rada oli eriti
sobilik, sest seal üksteist aida�
tes tekkis tõeline kambavaim.
Nädalavahetusel olid sakslased
peredes. Laupäeva hommikul
käisime kõik koos ka Rakvere
linnuses. Peale seda oli aeg
midagi peresiseselt ette võtta.
Esmaspäeva hommikul viisid
ka eestlased oma asjad hostelisse, kus nad koos sakslastega
sellel nädalal elasid. Tol päeval
oli meil väljasõit Lahemaale.
Käisime Viru rabas, Pärispeal,
Käsmus, Sagadis, Vihulas ja
Palmses, kus me ka õhtustasime. Sakslastele meeldis
väga Eesti mereäärne loodus
ja uhked mõisad.Teisipäeval

käisid sakslased oma grupiga
Narvas, kus nad lisaks muu�le tutvusid ka linnusega ja
külastasid ühte kooli. Nende
arust oli põnev see, et nad olid
nii lähedal Venemaale. Kolmapäeval käisime kõik Tallinnas.
Hoolimata külmast ilmast oli
vanalinna tuur väga huvitav.
Põikasime läbi ka Niguliste
kirikust, et „Surmatantsu“
vaadata, Saksamaal olles olime
käinud Lübecki Maarja kirikus,
kus nägime maali koopiat
(Tallinnas asub „Surmatantsu“
autorikoopia, Lübeckis asus
originaalne „Surmatants“, kuid
see hävis). Peale seda oli meil
kesklinnas natukene vaba aeg.
Koduteel käisime ka Teletornis.
Neljapäeva hommikupoole
käisime Paides ajakeskus Wittensteinis, kus sakslased said
rohkem teada eesti ajaloost.
Õhtul oli meil pidulikum õhtusöök, mille jaoks kõik ise midagi
valmistasid. Peale sööki mängisime mitu tundi toredaid seltskonnamänge ning nautisime
viimaseid hetki koos oma kallite
sõpradega. Reede hommikul pidime sakslastega hüvasti jätma
ja nad teele saatma.
Selle lühikese ajaga, mis koos
veetsime, said nad meile väga
lähedasteks ning nii mõnelgi
kippus pisar silma. Nii eestlastele kui sakslastele meeldisid
need kaks nädalat, mis me koos
veetsime. Lõime kustumatuid
mälestusi ning loodame väga,
et kohtume kunagi veel.
Eliise Uueni
VPG Meediapesa

Värsked gümnasistid
Vinni-Pajusti Gümnaasimis

Gümnasistid rebasekslöömise eksamil. Foto: erakogu

Uusi gümnasiste ristiti 19.-22.
septembril. Neljapäeval kutsuti
kõik rebased aulasse, kus anti
ametlik vanne. Lubati olla igati
eeskujulikud ja abivalmid gümnasistid. Peale vande andmist
pidid rebased tantsima tibutantsu samal ajal, kui „jumalad“
ehk 11. klassi õpilased neid
jälgisid. Hiljem mindi juba koolivõimlasse, kus rebased pidid
tegema erinevaid ülesandeid.
Esialgu tuli ära juua salapärane vedelik. Kõik, kes ei
kuulanud sõna, said karistuse, milleks oli sinepi- ja beebipüreevõileiva söömine. Karistus saadi ka siis, kui jäädi
ülesande lõpetamisel viimaseks.
Esimeseks ülesandeks oli õhupalli katki tegemine, see oli rebaste arvates kõige lõbusam ja naerutavam ülesanne. Pall oli teibiga
kinnitatud teise kõhule või seljale
ning see tuli istudes purustada.
Kohustuseks oli ka viie tiku
väljavõtmine ja tagasipanemine
toosi labakinnaste abil. Samuti
pidid sel ajal ees olema ka ujumisprillid.
Kõige ärevileajavam ülesanne
oli porgandisöömine. Paaris
pidid olema poiss ja tüdruk. Tüdruk pidi lebama maas, porgand

suus, samal ajal, kui poiss teeb
kätekõverdusi ja sööb seda.
Ülesandeid oli teisigi, rebased pidid ka laulma ja saama
pliiatsi pudelisse, kui see on
tema piha külge nööriga seotud.
Kuid erinevaid kohustusi
tuli rebastel täita terve nädala jooksul. Esmaspäeval anti
kõikidele 10. klassi õpilastele
riided, mida tuli nädala vältel
kanda. Iga päeva alustati õues
hommikuvõimlemisega ja jooksuringiga ümber koolimaja. Ka
vahetundide ajal tuli kuulata 11.
klassi sõna ja teha ringmänge.
Kõik rebased pidid lebama koridoris ja kõhult-kõhule andma
edasi münti. Samuti tuli laulda
valitud dirigendi juhendamisel.
Sööklasse mindi kõik koos,
lühikeset nöörist kinni hoides
ja tibusammudega edasi liikudes. Iga päev, enne sööma
hakkamist põlvitasid rebased
koolikokkade ees ja andsid
vande ning palusid andestust
oma söömata söökide eest.
Peale tegusat nädalat ja „jumala“ antud kohustuste täitmist
said 10. klassi õpilased ametikult
gümnasistideks!
Liis Tammekand
VPG Meediapesa

Ilmar Reimann: mäng raadiolainetega
annab tööd ja leiba ning toob koju maakera

Ilmar
Reimann
kodus
sidekeskuses.
Hilje
Pakkaneni
foto

Valli ja Ilmar Reimannidele külla
minnes satud kohe sidekeskusse ehk paksult raadiotehnikat
täis esikusse. Ühes seinas on
raadioside pidamiseks vajalik
aparatuur, teisel pool Ilmari enda
kätega ehitatud raadioparaadid
ja mitmesugused mõõteriistad,
seadmed. Poest selliseid, Ilmarile sobivaid tehniliste näitajate
ja väljanägemisega seadmeid
kõiki ei saa ja määrav on ka hind.
Siinsamas Ilmar oma seadmeid
ka ehitab. Korteri võimalused
panevad teda nuputama, kuidas konstrueerida väiksemaid
seadmeid ja paigutada need kõik
kompaktselt väiksele pinnale.
„Teen, nagu mulle sobib!“
Aastaid tagasi tuli kõik A-B-st
peale hakata. Nüüd on detaile
saada eBbayst, spetspoodidest,
pikaajalisest tegevusest on jäänud raadiodetaile, transistoreid,
takistusi, kondensaatoreid. Igal
aparaadil peab välimus olema.
Nende ehitamiseks peab tundma
värvimise ja metallitehnoloogiat.
Ehitab ja peab sidet
Raadioamatöörid jagunevad
kaheks: ühed, kes peavad sidet
ja võistlevad ning teised, kes
peale eetrisolemise ka konstrueerivad. Ilmar tegeleb nii ehitamise kui sidepidamisega. Osa
raadioamatööre ainult võistleb, nad tunnevad tehnikapoolt
vähe. Konstruktorid tegelevad
antennide ehitamisega, seadmete ehitamise, mõõtmiste ja
häälestamistega jne. Kui kogu
sideaparatuuri saab valmiskujul
osta poest, siis antennimajandus
tuleb igaühel ise püsti panna.
Antennid häälestada, signaali
kättesaamiseks antenne pöörata,
signaali tugevust ja suunda jm
tegureid arvestades.
Raadiolainetest
Raadiosidet saab pidada kümnete tuhandete kilomeetrite taha.
Lühilaine levib kõige kaugemale
ja ahvatleb seetõttu neid raadioamatööre, kes tahvad sidet pidada
võimalikult suure osaga maakerast. Lühilaine võib teha ringi
või mitu ümber maakera, kuid
lühilaine levimine on ka kõige
vähem ette ennustatav. Raadiolevi ei ole igal ajal kättesaadav,
see oleneb päikese aktiivsusest,
ionosfääri olukorrast ja on eraldi teadus (seda lauset kuulen
veel mitu korda). Ilmar näitab
internetis vastavas programmis
päikeseaktiivuse muutumist ja
raadiolainete levimist.
Omavahel nn ümarlauavestlusi
peavad raadioamatöörid ultralühilaine (2m laineala) sagedusel.
Ulatralühilaine levik kohaliku
side puhul on 30-50 km, väga
heade levitingimuste korral aga
sada kuni mitu tuhat kilomeetrit.
Raadioamatööridele on ette
nähtud oma kindlad lainealad,

aga on ka võimalik töötada
väljaspool raadioamatööride
lainealasid. Seda on vaja siis,
kui raadiomatööre kasutatakse
riigikaitselist ülesannet täites.
Riigikaitse ülesannet on tulnud
Ilmaril täita Eesti iseseisvuse
taastamise ajal. Näiteks 1991.a
augustiputši ajal jälgisid Eesti
raadioamatörid nõukogude
soomukite liikumist, kuulasid
neid pealt ja panid sõduritele
segajad peale. Taasiseisvumise
aegse tegevuse eest on teda autasustatud Kaitseväe teenetemärgi
ja maavanema kodanikupäeva
tänukirjaga.
Sidepidamisega keeled suhu
Ülemaailmse raadioside jaoks
on vaja osata keeli. Ilmaril on
suus vene ja soome keel, inglise
keel suhtlustasemel. Raadiosidepidaja tasemel sidet võib
ta edastada saksa, hispaania ja
itaalia keeles. Raadioamatööride
poolt kasutatavad signaalid on
spetsiaalse formeeringuga. Selle
paremaks n-ö lugemiseks (dekodeerimiseks) on Ilmaril mitme
laineastmikuga spetsiaalne raadiojaam, mis töötab nii lühi- ja
ultralühilaineil.
Teine nimi - ES4RC
Igal raadiosaatjal on oma kutsung. Ilmari kutsung on ES4RC.
ES tähendab riiki, number 4
Virumaad.
Ilmar demonstreerib ühenduse
võtmist. Kostab kahinaid, Ilmar
kutsub: “On keegi sagedusel,
ES4RC kuuldel?“ Seekord ei
ole. Millest te omavahel räägite?
Nüüd võime rääkida maast
ja ilmast, raadiotehnikast, ka
poliitikast, küsida, kuidas pere
elab. Nõukaajal tohtis omavahel
rääkida ainult erialast juttu.
Räägib või kuningaga
Kõige eksootilisem inimene,
kellega Ilmaril on õnnestunud
ühendust saada, on Jordaania
kuningas. Raadioamatöörid
kollektsioneerivad maid ning
ka QTH-lokaatori (asukoht, kus
paikneb raadiojaam) ruute. Kui
raadioamatöör on ruudus ja
töötab, siis on see teisele omalaadne kogumisobjekt. Mida
rohkem ruute maailmakaardil,
seda kõvem tegija.
Raadioamatöristide seas on
palju teadlasi, arste, haritlasi.
Raadiomatörism on levinud terves maailmas. Eestis on amatööre üle 500, umbes sada aktiivselt
tegutsevat. Enne interentti ja
mobiiltelefone oli raadioamatörism Eestiski väga populaarne.
Tänapäeva noored oma pead
selle mitmekülgsust vajava alaga
enam vaevata ei taha. Kuid see
keda on see pisik hammustanud,
tegeleb sellega süviti.

Maast madalast
tehnikahuviline
Pisiku sai Ilmar 12-aastasena
juhuslikult kätte sattunud raamatust „Noor raadioamatöör“,
kus olid raadiotehnika A- ja
B-st peale kirjas. Ilmar muretses
tinutuskolvi ja vajalikud komponendid, et ise raadiovastvõtja
kokku panna, mis ka õnnestus.
Esimesed saavutused tekitasid
veelgi suuremat huvi raadiotehnika vastu.
Ilmar loeb oma raadioamatörismi alguseks 1968. aastat, mil tal
oli kokku pannud enda ehitatud
saatja, olemas litsents ja kutsung.
Nõukogude ajal raadiojaama loa
saamiseks tuli läbida range kontroll alates suguvõsa uurimisest
kuni suheteni välismaal välja.
Hobi kui elukutse
Ilmar on töötanud Tallinna mõõduriistade tehases seadistaja,
60-ndatel olnud raadioaparatuuri häälestaja.
Orissaare telemasti valmimine
viis noore pere Orissaarde, raadio-telemasti vajati tehnilist personali. Põhjuseks mitte niivõrd
ajaloolise objekti valmimine kui
noorele perele lubatud korter.
Orissaare rahvas võttis raadioja telejaama rajajaid väga hästi
vastu.
1971. aastal tulid Reimannid
Vinni, kuna Vinni NST vajas lasteaeda muusikaõpetajat ja andis
noorele perele Vinni alevikku
ka korteri. Ilmari ülesandeks
jäi hoida töökorras sovhoosi

ühtse Virumaa regionaalse häirekeskuse sidesüsteemi väljaehitamisel. Veel on Ilmar andnud
Väike-Maarja päästekoolis tunde
operatiivraadiosidest. Praegugi
juhib ta raadioamaööride Lääneja Ida-Viru maakonna eksamikomisjoni tööd.
Hobi kui sport
Ilmar on aastaid võistlenud
raadioamatöristide spordialal
ning saavutanud NL ajal meistersportlase kandidaadi taseme.
Raadiosidevõistlused toimuvad
kindlaks määratud päevadel,
teatud kellaaegadel. Enamasti
toimvad võistlused nädala lõpus, sest amatöörid on nädalal
sees tööga hõivatud. Lihtsamad
võistlused on teisipäeviti ja neljapäeviti, võistlus kestab 4 tundi
või siis meistrivõistluste etapp
ka tund aega. Näiteks on side aeg
üks tund jagatud neljaks tuuriks
ja sa pead saama selle nelja tuuri
jooksul kätte maksimaaslelt
kutsungeid. Võidab see, kel on
rohkem sidesid ja vähem vigu.
Kui kell kukub, tuleb korraldajale saata elektrooniliselt võistluse
aruanne, kus kirjas sidede arv
ja kokku arvestatud punktid.
“Võistlusel vahetame vaid kutsungeid ja ütleme sidejärjekorra
numbri, pikka juttu aega ajada
ei ole. Vaja on leida erinevaid
prefikseid, sidede arv korda
erinevad prefiksid, need annavad võistlejale tulemuspunkte”,
selgitab Ilmam.
Ühine huvi liidab ka peresid
Raadioamatöörid käivad koos
mitmepäevastel suvepäevadel. Pika aja jooksul on saanud
raadiomaatööride peredest pe-

Pilt Orissaare telemasti ehitamise päevilt. Foto: erakogu

50 jaamaga raadioside. Korter
anti neile ühte vanasse majja,
mis asus praeguse nn spetside
maja kohapeal. Maja oli määratud lammutamisele. Ajutiseks
elamispaigaks sai selles majas
üks korter. Maja katusele sai
paigaldatud antenn, mis tekitas
kahtlust, et sovhoosi on kolinud
„salakuulaja“. Raadioamatörismist kui spordialast oli sovhoosnik informeerimata.
1987. aastal õnnestus Ilmaril
Vinni aleviku 9-kordse maja
tehnilisele korrusele saada kaks
üheksa ruutmeetrist ruumi,
kuhu ehitati Rakvere rajooni
kollektiivjaama UR2RWK keskus. Teise ruumi seadis end sisse
raadiotehnikahuviliste õpilaste
raadioring, mida juhendas Ilmar Reimann. Noored osalesid
võistlustel, ehitasid lihtsaid elektroonikaskeeme, täitsid sidekinnituskaarte peetud raadiosidede
kohta jne.
Ühiskonnakorra muutumise
järel töötas Ilmar Rakveres Kaabel-TV tehnikuna, Viru julgestusteenistuses ja 13 aastat Rakvere
päästeteenistuses raadiosidespetsialistina. Ilmaril on palju
teeneid 2000.aastate algul Jõhvis

resõbrad. Suvepäevadele minnakse kogu perega. Veel käivad
raadioamatöörid välipäevadel,
kuhu võetakse kaasa aparatuur,
pannakse püsti antennipark ja
läheb suureks sidepidamiseks.
Mida annab
raadioamatörism?
Laialdased tehnikaalased teadmised elektroonikast, elektrotehnikast. Sõpru-tuttavaid üle maailma. Saab hea keelepraktika.
„Vananemiseks ja Alzheimeriks
pole aega! Kogu aeg pead end
tehnika arengutega kursis hoidma,“ räägib 73-aastane Ilmar.
Praegu pensionil olles teeb ta
oma 10-12 sidepidamist päevas.
See on nagu hommikuvõimlemise eest. Jätkab võistlemist.
Ehkki sportlikus plaanis on
tippperiood seljataga, loevad
kaasaegse tehnika kõrval siingi
palju kogemused.
Ilmar ütleb, et tema käest on
palju küsitud, kas ära ei tüüta,
kui töö oli sama mis huviala.
Neist küsijaist on raske aru
saada - parim töö on ju see, mis
ühtib huvialaga ja on südamelähedane.
Hilje Pakkanen
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Vinni-Pajusti rattasõidul osales tuulisest
ilmast hoolimata poolsada noort rattasõpra

Kõige rohkem pinget pakkus rattaga võidusõit pisipõnnidele. Üks Vinni rattasõidu võistlus
oli esimeseks võistluseks ka tänasele Eesti parimale naistriatleedile Kaidi Kiviojale... Tasub
kohale tulla, sest kunagi ei tea, millisest väikesest asjast saab kellegi jaoks see suur asi.
Uno Muruvee foto
Pühapäeval, 9.oktoobril peetud
laste Vinni-Pajusti rattasõidul
osales üle poolesaja jahedat ja tuulist ilma trotsinud
3-15-aastase lapse. Vastavalt
vanuseastmele sõideti üks
kuni kolm 1,4 km ringi Vinni-Pajusti gümnaasiumi ja
Vinni perekodu ümbruses.
Iga raja läbinu sai
tasuks pingutuse eest diplomi
ja Taali Mesila meepurgi, vanuseklasside esikolmikud kaela
tammelehega medali.
Kõige enam osavõtjaid, 29, oligi kõige pisemate, 3-7-aastaste seas. 3-7-aastaste tüdrukute esikolmik:
1.Emma-Mirell Tiiter, 2.Eliise
Mihkelson, 3. Selena Mariette
Tiiter, 3-7-a poistest oli parim
Sander Kalaus, talle järgnesid
Andrias Mäeks ja Mirek Matikainen.
8-12-aastaste vanuseklassis oli võistlejaid 23,
kolm kiiremat tüdrukut: 1. Kai
Otsa. 2. Kristin Aart, 2. Mia
Maria Matikainen ja kolm kiiremat poissi: 1.Raigo Normak,
2.Nikolai Aršinnikov, 3.Karel
Paatsi.
13-15-aastastest neidudest oli kiireim Eliise Nurgamaa, noormeeste esikolmik: 1.

“Noh, palju sul siis lapsi on?“
Sellele küsimusele olen viimastel
aastatel pidanud tihti vastama. Pean tunnistama, et üha
sagedamini tunnen vastamisel
ebamugavust, justkui ei tahaks
arvudest rääkida. Küllap sellepärast, et teiste koolide või
lasteaedadega võrreldes on need
palju väiksemad.
Võrrelda inimestele meeldib.
Arvude kõrvutamine on eriti
ilmekas ja mõjuv vahend millegi
väärtuse või vajaduse paika panemisel. Ka koolide puhul. Seepärast siis tunnemegi mõnikord
ebamugavust selle pärast, et ikka
veel olemas oleme. Mõnikord.
Kui küsija näib väga kindel olevat, et nii väikeses koolis ei ole
võimalik normaalset haridust
saada. Meie ise - kool, lasteaed ja
enamik lapsevanemaid - usume,
et saame normaalse harimisega
hakkama küll. Tegelikult saab
laps normaalse hariduse igast
koolist, kus lapsi õpetavad missioonitundega inimesed. Seda
ainult siis, kui laps ikka ise ka
targemaks tahab saada ning
teab, et kooli tullakse põhiliselt
õppima. Tullakse tegema väikese
inimese tõsist tööd, mille käigus
võetakse ette palju huvitavat ja
harivat, mängitakse ja luuakse
toredaid suhteid.
Siis on õpetajatel rõõm oma
tööd teha ja lapsevanem võib
olla üsna kindel, et laps saab
hea hariduse. Meie tillukeses
koolis on võimalik teha palju
sellist, mis suures koolis ei tule
kõne allagi. Võime jätta käitumishinded üldse ära. Olemegi
seda teinud mitu aastat tagasi

Uus algus!
Võidukas noorimate poiste esikolmik:Andrias Mäeks, Sander Kalaus ja Mirek Matikainen. Uno Muruvee foto

Mihkel Otsa, 2. Hendrik Johann
Kerm, 3. Jaak Hang.
Kohtunikena olid
abiks Gustav Saar, Väino
Kondoja, vabatahtlikud Liis
Nurgamaa ja Eliise Nurgamaa
ning neli Vinni perekodu kasvandikku.
Võistluse korraldas
Vinni vallavalitsus, toetasid
Talli Mesila ja Vinni Spordikompleks.

Suur tänu kõigile osalejatele
ja nende vanematele, kes tulid
võistlema ja oma lastele kaasa
elama. Ragnar Tiiter jäädvustas
rattasõidu ka kaamerasse (aitäh!), videoklippi saab vaadata
valla Facebookist.
Uno Muruvee
Vinni valla noorsoo- ja
sporditöö spetsialist

Terviseedenduslik Vinni

Vinni discgolfi rajal on kuus korvi. Mänguvahendiks kettaks
sobib ka tavaline lendav taldrik või siis tuleks osta poest
spetsiaalsed selle mängu jaoks mõeldud kettad.

Sellise pealkirjaga projekt sai
esitatud PRIA kaudu investeeringutoetust võimaldavasse
Eesti maaelu arengukava 2014
- 2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu
arengu toetuse meetmesse.

Kool, kus õpilane on kui
peopeal - õpetatud ja hoitud

LEADERi projektitoetust jagav kohalik tegevusgrupp
MTÜ Partnerid, mille piirkonda Vinni vald kuulub, tunnistas meie poolt esitatud taotluse tingimustele vastavaks ja
saatis selle otsuse tegemiseks

edasi PRIA-sse, kust tuligi
taotluse rahuldamise otsus.
Tegevustena ehitatakse
discgolfi park, paigaldatakse
välilauatennise mängukomplekt ja tänavaspordivahendite
välikomplekt, nende juurde
jalgrattahoidja ja istepingid.
Toetusemäär on 10 000 eurot,
millele lisame omafinantseeringu 3000 eurot. Kõik
terviseedenduseks mõeldud
vahendid paigaldatakse Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ja
staadioni ümbruses olevale
rekreatsioonialale oktoobrikuu lõpuks.
LEADER meetme projektitoetusega rajatu väärib
mõistlikku kasutamist. Seepärast kutsun nende vahendite
kasutajaid üles käituma hea
tava kohaselt. Mõnusat terviseedendust!
Gustav Saar
Vinni Vallavalitsuse
arendusnõunik

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium viib läbi kaheaastast
projekti „Teisel ringil targaks
Lääne-Virumaal“, mille eesmärk
on toetada haridustee katkestanud täiskasvanuid tagasipöördumisel õpingute juurde. Projekt
viiakse ellu Euroopa Liidu tõukevahenditest.
Kooli on oodatud kõik inimesed, kellel on mingil põhjusel
katkenud õpingud põhikoolis
või gümnaasiumis või kes soovivad pärast põhikooli lõpetamist
jätkata õpinguid gümnaasiumis.
Paindlik õppesüsteem võimaldab seda teha ka töö ja pere
kõrvalt. Õppetöö toimub kahel
päeval nädalas. Töötavale ja
pere eest hoolitsevale inimesele valmistab vahel ka paaril
päeval koolis käimine raskusi.

ja pole kordagi kahetsenud.
Püüame võimalikult vähe lapsi
võrrelda. Nad on meil justkui
peo peal, näeme kõiki ja saame
igaüht juhendada ja julgustada,
kui tarvis. Kui tahame, õpetame
kõiki lapsi korraga, üheskoos.
Kolm õpetajat tunnis. Iga õpetaja
annab oma panuse ja tarkuse,
seome õppeaineid omavahel ja
saame eneselegi ootamatult palju
teemasid korraga läbi võetud.
Püüame õpetamisel hoida vanu,
häid traditsioone, kuid ei arva,
et kõik peabki olema täpselt nii
nagu siis, kui ise koolis käisime.
Otsime võimalusi ka kodutööde
mahu vähendamiseks, kuid
teame, et päriselt neist loobuda
ei saa. Midagi tuleb siiski vahel
ka pähe õppida, mälu treenida.
Ega igal pool nutitelefon ei aita,
inimesel peab omal ka midagi
mütsi all olema. Hindame üle
kõige rahulikku töökeskkonda
ja sõbralikke suhteid. Vahel tuleb
olla küll resoluutne, kuid peame
paremaks vahendiks veenmist
ja analüüsimist. Et igaüks saaks
oma tegude eest ise vastutuse
võtta. Üldiselt tunneme, et oleme kõik omavahel head sõbrad.
Pärast tunde saavad lapsed
meisterdada, näidelda, laulda,
robootikaga tegeleda. Spordiringi juhendaja leidmisega oli
pisut muret, aga loodame, et
järgmisest nädalast saame ka
selle ringi tööle.
Oleme tänulikud, et Vinni
lasteaia logopeed on meid aidata
võtnud ja loodame, et kevadeks
on kirjutamise ja kõnelemisega
lood oluliselt paremad. Roela
kooli rahvas on lubanud samuti
Sellistele õppijatele sobib gümnaasiumiosas e-õpe, kus õppetöö
toimub Moodle õpikeskkonnas,
koolis käiakse vaid reedeti konsultatsioonides ja kontrolltöid
tegemas. Kooli infojuht abistab
vajadusel õppijaid e-kursuste
läbimisel.
Nii neid, kes õppest kaua
eemal olnud, kui neid, kel mõne
õppeaine läbimiseks rohkem
aega ja abi vaja, toetavad lisakonsultatsioonid, tasanduskursused
ja individuaalne juhendamine.
Koolis töötab õppenõustaja,
kellega saab arutada võimaluste
ja valikute üle, kuidas ühitada
töö-, pere- ja koolielu. Õppenõustaja vaatab koos õppida
soovijaga üle viimase varasema
õppimis- ja töökogemuse, mida
arvestatakse võimalusel õpingute jätkamisel. Üle kantakse
varasemad üldharidus- või kut-

Meie automudelistid
on tublid
Automudelism on huvitegevus,
mis tänu meist mitte kaugel
Väike-Maarjas asuvale ainsale
Eesti off-road siserajale ka noorte
vinnikate huviorbiiti sattunud. (Kel mudelismist mingitki
aimu pole, siis selgituseks:
off-road mudelid on raadio teel
juhitavad autod, mis võimelised läbima erinevaid kõrgusi,
hüppeid, trampliine. On-road
mudelitega sõidetakse vaid
siledal rajal). Autod on sõltuvalt
mõõtkavast ja vedavast sillast
(2- ja 4-veolised) jagatud erinevatesse võistlusklassidesse.
Väike-Maarjas toimuva 2016/17.
aasta võistlussarja (kokku tuleb 7 võistlust) esimesel etapil
osales 40 võistleja seas ka viis
vinnikat, kes võistlesid kolmes
võistlusklassis.
Täiesti uues alustajatele

mõeldud võistlusklassis LaTrax 4WD 1:18 Stock (ilmselt
odavaim, ent sugugi mitte lihtsamalt juhitav autoklass), kus
sõidetakse vaid tehases kokkupandud nn standardautodega
(mida saab Väike-Maarjas ka
laenutada) osalesid edukalt
neli Väike-Maarjas võistelnud
vinnikat: Matti Sirel, Rain-Victor Kippus (2.koht), Martin Ritson (3.koht) ja Marten Pitsner
(1.koht).
Võistlusklassis OPEN (ehk
siis nn vabaklass, kus võib sõita
väga erinevate iseehitatud või
poest ostetud autodega) võistlesid südikalt Ervin Ojamäe ja
Martin Ritson.
Marten Pitsner oli meie
poistest esialgu ainuke, kes
söandas võistelda nn profiliigas
- võistlusklass Buggy 2WD 1:10

aidata, kui kellelgi peaks tekkima
vajadus psühholoogilise nõustamise järele. Väiksemale tullakse
ikka appi. Oleme tänulikud.
Meie lasteaias on hetkel 11
mudilast. Ehk tuleb juurdegi.
Lasteaia ruumid on mõeldud
12 lapsele. Kui peaks rohkem
soovijaid tekkima, tuleb hakata
lahendusi otsima. See meid
ei kohuta, sest oleme õppinud
muutustega kohanema.
Koolis õpib käesoleval õppeaastal vaid 13 õpilast, oleme
kolmandat aastat 6-klassiline
kool. Paaril järgneval aastal võib
õpilaste arv langeda 10-ni. Siis
peaks tasahilju jälle tõusma hakkama. Kuigi ütleme endale, et
elame ühe aasta kaupa, loodame
siiski, et lapsevanemad hindavad
võimalust oma last kodu lähedal
koolitada ning aitavad koos
meiega kanda vastutust kooli
edasikestmise eest. Kool teeb
endast oleneva, et laste arenguks
oleksid loodud kõik vajalikud
tingimused, kuid lapsevanemad
saavad meid väga-väga palju
aidata oma usalduse ja toetava
suhtumisega. Arusaamisega, et
haridust ei saa anda. Haridust
saab laps ise taga nõuda. Kool
loob selleks tingimused. Palju
kannatust ja jõudu meile kõigile!
Helge Arro,
Tudu kooli direktor
sekoolides saadud hinded.
Kooli sotsiaalpedagoog nõustab õppijaid sotsiaalsete probleemide ja erivajaduste valdkonnas.
Tema hubasesse kabinetti on
sisse seatud mängunurk lastele,
kelle vanemad on läinud õpetajaga kohtuma, kontrolltööd
tegema vms.
Koolis korraldatakse õppekäike ja ekskursioone, mis
toetavad õppekava läbimist.
Selle õppeaasta esimene reis viis
Tallinnasse Energiakeskusesse ja
Eesti Panka.
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium ootab õppida soovijaid
aastaringi. Õppida ei ole kunagi
hilja!
Lisainfo www.rakveretg.edu.
ee, tel 322 5147 või meilitsi õppenõustajalt juta.valvik@rakveretg.
edu.ee.
Juta Valvik,
õppenõustaja
(mis ka Eesti Meistrivõistluste
etapp) oli osavõtjaterikkaim. Ja
21. koht oma esimesel võistlusel
pole üldse halb algus. Marten
tunnistati ka parima noore mudelisti eriauhinna vääriliseks.
Tegelikult on Väike-Maarja
Mudelihalli initsiaator ja mudelismi hing Bruno Vaher (kes
muide pärjatud mõne aasta
eest ka Aasta Sporditeo tiitliga)
loonud väga vinge vaba aja
sisustamise võimaluse - igatahes kordades arendavama kui
pokemonide tagaajamise või
endlijagamise... Noortele tehnikahuvilistele on see igatahes
huvitav algus oma tehnika- ja
kihutamishuvi väljaelamiseks.
Aga et oma silm on kuningas, peaks ikka ise korra kohale
tulema ja vähemalt korragi
sõita proovima. Väike-Maarja
mudelihallis kohtutakse neljapäeviti kell 18. Lisainfo www.
vmrc.ee.
Puldi Auto,
mudelisõber
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Toimub novembris
PAJUSTIS:

1. nov. kell 13 hingedepäeva vestlustuba Pajusti klubi kaminaruumis.
12. nov. kell 14 Pajusti klubi huumori-ja satiiritrupp esineb Kadilas
kodukandi päeval.
13. nov. kell 18 Roela rahvamaja näiteringi Kartoffel komöödiaetendus „Kosilane” (E. Vilde / E. Pihelgas) Pajusti klubis. Pääse 3 eurot.
22. nov. kell 13 seeniorklubi Mõttelõng tähistab Vilde kirjanduspreemia neljakordse laureaadi Mats Traadi 80.sünnipäeva vestlusringiga kirjaniku ja tema loomingu teemal Pajusti klubis. Mõttelõnga
liikmete kuu sünnipäevade tähistamine.
26. nov. (aeg täpsustamisel) Sõmeru Lauluklubi pidu Pajusti klubis
talve- ja jõululaulude kavaga “Külast külla”. Õhtu koos õhtujuhi
Küllike Pajula ja muusikutega, seltskondlikud mängud jm. Oodatud
on kõik laulu- ja muusikasõbrad. Kaasa oma suupisted ja joogid.
Sissepääs 3 eurot.
9.- 18. nov. fotonäitus Pajusti klubis meesansambli laulja Oskar
Rohila 95 - fotojäädvustused tema pikast lauluteest.
27. nov. kell 15.30 I advendi tähistamine Pajusti klubis (õues).
Esinevad klubi tantsuringid, advendiküünla süütamine, teeelaud.
Osalustasu 1 euro.

VIRU-JAAGUPIS:

8. nov. kell 13 eakate klubi Elutark pidu end. Viru-Jaagupi koolimajas.

KULINAL:

2. nov. kell 18 Roela rahvamaja näitering Kartoffel Kulina
mõisas Urmas Lindlo lavastatud kodulooainelise näitemänguga
„Mälu“.

ROELAS:

9. nov. kell 12 kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga Roela raamatukogus.

Kadila tähistab 735 aastat
esmamainimisest
Teadaolevalt täitub Kadila külal
sel aastal 735 aastat ja ümbruskonna küladel samuti enamvähem sama aukartustäratav
number.
Kadila rahvas on otsustanud
sündmust tähistada Kadila
seltsimajas 12. novembril algusega kell 13.
Kodukandi ajaloouurijalt Kalju Vagalt näitus, vana kodukoha
ainelise filmi vaatamine ja külade ajaloo tutvustamine.
Kadila kandi teatritegemise
pikaajalisi traditsioone hoiavad
seekord au sees Kadila huumoritrupp Tujuloojad, kes esitab
kolm lugu: Vilde lugu, „Juuksuris“ ja esmaakordselt „Hommik

koos vanaemaga“, ning Kadila
noortekeskuse noored etteastega „Unenägu“. Pajusti klubi
huumori- ja satiiritrupp esitab
seni veel nägemata kolhoosiloo.
Päeva juhivad noortekeskuse
tublid noored.
Pakutakse kohvi ja küpsiseid,
soovi korral võib oma lauale ise
söögipoolist kaasa tuua.
Osavõtutasu on 3 eurot. Parema korralduse huvides on
soovitav ette teatada, kuid võib
sisse astuda ka etteteatamata!
Info tel 55672658 Milvi Tubli,
e-post milvi.tubli.001@mail.ee
või registreerida Kadila raamatukogus.
Milvi Tubli

VINNI SPORDIKOMPLEKSIS:
Teisipäeviti kell 19.30 VESIAEROOBIKA treeningud Kerstin
Hulkko juhendamisel.
Teisipäeviti kell 18.30 ZUMBATANTSU TREENINGUD Kaidi
Raamatu juhendamisel. Pilet 4 eurot. Info ja registr. triinuspin@gmail.
com, tel 58502786.

Ülev kontsert õpetajatele

VINNIS:
30. oktoobril kell 10-13 Vinni Hostelis MTÜ Rattakiri aianduskoolitus: turbaaia rajamine ja peamised agrotehnilised võtted
okaspuude hooldamisel. Koolitab aiandusspetsialist Maia Simkin.
Oodatud kõik huvilised, ka varem mittekäinud. Hind liikmetele 1
euro, mitteliikmetele 4 eurot. Registr.kuni 29.10. e-posti aadressil
rattakirimty@gmail.com.
VINNI PÄEVAKESKUSES:
Teisipäeviti kell 10 eakate võimlemine Vaike Altvälja juhendamisel.
Kolmapäeviti kell 11 käsitöö.
Neljapäeviti kell 11–15 juuksuripäev Maie Seinpere (ettetellimisel
tel 53915231).
Reedeti (11. ja 18. nov.) kell 10.30–12.00 eakate mälutreening Anu
Joonuksi juhendamisel. Reedeti (4. ja 23.nov.) kell 10.30–11.30 eakate
võimlemine Maie Tamme juhendamisel.
25. nov. kell 11 kadripäeva tähistamine koos Kadridega.
Päevakeskus avatud T-R 10-15. Info tel 3257 300, 5099565,
või paevakeskus@vinnivald.ee

Koolides ja lasteaedades
4. nov. kell 11.45 Euroopa parlamendi simulatsioon VPG X-XII
klassile.
4. nov. kell 18 VI-XII klasside halloweeni disko VPGs.
7.-11. nov. - poistenädal Vinni lasteaias.
8. nov. kell 18.00 lastevanemate koolitus ja üldkoosolek Roela LPK-s.
9. nov. kell 9.30-10.10 poistenädal Pajusti lasteaias, Tõrutõnni Tõnni
valimine.
9. nov. kell 12 kohtumine lastekirjanik Ilmar Tomuskiga Roela raamatukogus.
9. nov. kell 15.30-16.00 mardipäeva mängupidu Vinni lasteaias.
10. nov. mardipäeva tähistamine Roela LPK-s.
10. nov. kell 17.30 isadepäeva perekohvik Tudu koolimajas.
10. nov. kell 17.30-18.15 isadepäeva kontsert Pajusti lasteaias.
10. nov. kell 18 õhtu “Isaga koos“ VPG-s.
11.nov. isadepäeva tähistamine Roela LPK-s.
11. nov. kell 8 Töötukassa töötuba VPG VIII a klassile.
14. nov. kell 16-18 isadepäevapidu Kulina lasteaias.
18. nov. kell 8 Töötukassa töötuba VPG VIII b klassile.
21. nov. kell 10.55 muusikalektoorium “Tuhat aastat muusikat: talutarest kontserdilavale VPG I-VIII klassile.
22. nov. kell 9.30-10.00 lasteteater Mäng etendus “Kuidas saada
heaks?“ Vinni lasteaia saalis.
23. nov. kell 10. TORE-koolituse lõpuüritus VPG-s.
23. nov. kell 9.15-10.00 kadripäeva pidu Pajusti lasteaias.
24. nov. kell 8.30 Tudu kooli kadrid lasteaias.
24. nov. kell 10-11 kadritrall Kulina lasteaias.
25. nov. kadripäeva tähistamine Roela LPK-s.
25. nov. kell 12 IX-XII klasside õpilaste teaduskonverents VPGs.
25. nov. kell 8 Töötukassa töötuba VPG XI klassile.
28. nov. kell 8.45 esimese advendiküünla süütamine Vinni lasteaias.
28. nov. kell 8.50-9.10 esimese advendiküünla süütamine Pajusti
lasteaias.
30. nov. trimestri lõpuaktused VPG-s.

Aastad viivad, aastad toovad,
aastad elukanga koovad.
Mustri ise sisse trükid,
tööd ja toimetused lükid.
Elus niigi tuult ja äikest,
kangasse koo palju päikest!

92 Meta-Elsbet Toomel
92 Meinhard Kutsar
91 Lidia Maasik
89 Meeri Kuusk
88 Asta Õis
88 Selma Savastver
87 Linda Ebber
86 Aino Jalak
84 Ruth Telling
84 Arne Kuslap
83 Harri Lööper
83 Mairolt Dõnne
82 Hilja Endjärv

81 Aime Almiste
81 Asta Aasmaa
81 Helve Lillemägi
80 Eino Vilu
80 Hilja Siil
80 Helgi Liuhka
80 Aleksandr Heiskonen
75 Maria Soone
75 Endla Kaukver
75 Helju Kiilits
75 Anna Kalvik
70 Ago Vilu
70 Laine Kressa

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

Sündis inimene!
Dominik Koskinen - 25. septembril
Tess Leppiksaar - 25. septembril
Lily Andra Veide - 25. septembril

14.-19. november Roela küla esmamainimisest 775 aastat:
- 14. nov. põlvkondade käsitöönäitus Roela raamatukogus.
- 15. nov. omaloominguliste luuletuste võistlus Roela koolis.
- 16. nov. joonistusvõistlus „Minu kodukoht Roela“ Roela koolis.
- 17. nov. vanade fotode näitus Roela raamatukogus.
- 18.nov. „Minu koduküla 775“ Roela koolis. Kokkuvõte luule-,
joonistuste- ja käsitöönäitustest ning parimate premeerimine
- 19. nov. kell 13.30 Elvi Karu käsitöönäituse avamine ja
kell 14 ajalookonverents „Roela 775“ Roela rahvamajas.
25. nov. kell 19 tantsu- ja meelelahutusõhtu ,,Kadrikohvik’ Roela
rahvamajas. Õhtujuht Ülo Lodesson. Tantsumuusikat ansamblilt
,,Vana kallim’’.

Palju õnne,
novembrikuu
sünnipäevalapsed!

Õnne emale ja isale, õnne maimukesele!

Kuulutused
Harva saab kuulda neljal käel mängitavat klaverikontserti, eriti veel maaklubis. Seda naudingut pakkusid Pajusti
klubis Tallinna Klaveriduo Nata-Ly Sakkos - Toivo Peäske.
Mirjam Veisneri foto

1. oktoobril Pajusti klubis
õpetajate auks toimunud rahvusvahelise muusikapäeva
kontsert oli ülev!
Esimeses osas esinesid meile
klaveriduoga Nata-Ly Sakkos
ja Toivo Peäske, teises osas aga
Estonia solistid Margit Saulep
ja Urmas Põldma, klaveril saatis
Ülla Millistfer.
Üritus täitis oma eesmärki.
Ta pani meis midagi liikuma,
puudutas hingekeeli, haris, kasvatas.Muusikal on imeline võime
pääseda sinna, kuhu sõnad ei
ulata. Aga siin oli kõik - heli, sõnad, liikumine. Sõnulseletamatu
heaolutunne läbis meid lainetena
kogu kontserdi aja, nii et lausa
tundsid kasvamist, muutumist
paremaks, õilsamaks. Seda tunnet on võimatu edasi anda,

KÜTI
SAEVESKI

Info E-R 8-17 tel 508 9215,
e-post: toomonu@toomonu.ee

saeveski.toomonu.ee

seda saad kogeda ise kontserdil
osaledes.
Kõik, mis on südamega tehtud,
jõuab südamesse ja see tunne on
hea, see on ülendav!
Ja kui "i" ei ole veel täppi peale
saanud, siis siin see on - kontserdi lõppedes anti igale pidulisele
kaasa roosiõis tähistamaks lähenevat õpetajatepäeva.
Tänan kõigi osalejate nimel, et
meile anti see võimalus osa saada
millestki sellisest, mille järelmõjud hoiavad meid ikka vee peal,
täidavad südame tänumeelega ja
lasevad rõõmu tunda elust, mis
pole ainult hall vaid kus on ka
erksamaid toone
Häid kontserdielamusi tulevikus,värviküllast sügist ja
meeleerksust kõigile!
Vilve Tombach

müüb saematerjali,
voodri- ja põrandalauda
(ka kojuvedu), osutab
palgisaagimise teenust
(al. 16 €/tm),
nelikanthööveldust,
metsamaterjali transporti
metsaveoautoga.
Meid leiab üles, kui pöörata
Rakvere-Luige 19. km posti
juurest paremale.

Omniva Vinni postipunkt avatud E-R 9-13 ja 16-18, L,P suletud. Info
tel 6616616, 51974707. Postipunkt asub apteegi kõrval Sõpruse 1a.

Mälestame lahkunud vallakodanikke
Aeg peatub hetkeks igaviku sillal...

Fridrich Rohtma		
Meeli Orupõld		
Karl Vaide		
Jaan Põld		
Mare-Reet Onga		
Ida Alavere		
Selma Kereme 		

11.08.1932 – 23.09.2016
27.09.1934 – 25.09.2016
22.11.1932 – 25.09.2016
18.09.1938 – 26.09.2016
27.09.1942 – 29.09.2016
26.11.1926 – 04.10.2016
03.04.1923 – 12.10.2016

Sügav kaastunne omastele

Müüa küttepuud:
3 m lepp - 16 eurot ruum,
toores lepahalg – 30 eurot
ruum, kuivad kaminapuud
40 l võrkkotis - 2 eurot kott,
Info tel 5567 5755,
www.epuit.ee.

Müügilolevad valla
korteriomandid

2-toaline kõigi mugavustega korter (üldpind 48,9 m²)
Roela alevikus Veskikaare
tn 3-11.
3-toaline ridaelamuboks
Leparea, Lepiku külas, üldpind 69,2m², ahiküte, majal
lokaalne veevarustus puurkaevust, kanalisatsioon kogumiskaevu.
Täiendav info: Toomas Väinaste tel. 516 5572, Anu Are tel. 32 58
668, 513 3380, Ade Murumägi
tel. 5259 924.

Auto remont- ja rehvitööd
Vinnis. Tel 5783 8999

Müüa küttepuid ja klotse
Vinnis. Tel 5783 8999

Sise-, välisuksed, aknad,
söögi-, diivanilauad, pingid,
aiamööbel teile sobivates
mõõtudes. Vinni vallas, tel
5349 6065.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 5013862
Ostan väiksema (kuni 10
ha) metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga. Võib pakkuda
raieõigust. Tel 56389588, kivilo1@hotmail.com.

Õie õmbleb, teeb rõivaste
parandust, vahetab katkised
lukud tervete vastu oma ateljees Pajustis Vinni vallamaja I
korrusel. Info tel 5343 2225.

Vinni Spordikompleksis kosmeetiku teenused
- Noorte näohooldus 20 €
- Renophase näohooldus 25 €
- Renophase näohooldus koos massaažiga 30 €
- Kulmude keemiline värvimine 5 €
- Kulmude korrigeerimine 3 €
- Ripsmete keemiline värvimine 5 €
- Ripsmete ja kulmude keemiline värvimine ja korrigeerimine 12 €
- Oktoobrikuu pakkumine: näohooldus koos ripsmete ja kulmude keemilise värvimisega ning korrigeerimisega 35 €
Helistada ja broneerida aeg 58603114
Terviseakadeemia õpilane pakub

oktoobris neljapäeviti kell 11-14
Vinni päevakeskuses refleksoloogi
teenust ja Tai refleksoloogilist jalamassazi. Info ja registr. tel 5258333
Kaire.

Koduvalla Sõnumid

Väljaandja: Vinni Vallavalitsus
Aadress: Tartu mnt 2, 44603
Pajusti. Tel. 325 8650, e-post:
vallavalitsus@vinnivald.ee.
Toimetaja: Hilje Pakkanen,
tel 325 8657, 5565 9396,
hilje.pakkanen@vinnivald.ee,

hilje.pakkanen@gmail.com.
Tasuta. Tiraaz 2200.
Trükitud trükikojas Trükis.
Toimetus ei vastuta reklaamide sisu eest.
Aitäh kõigile kaastööde eest!
Uued kaastööd on oodatud
hiljemalt 9. novembriks.

